
NES Health BV

Email: nes@neshealth.com
www.neshealth.com

NES Health en de producten van dit bedrijf beweren niet dat ze ziektes 
diagnosticeren, genezen, voorkomen of behandelen. Als u een medisch(e) 
aandoening of probleem heeft, neem dan contact op met een gekwalificeerd 
arts en/of zorgverlener. De diensten en producten van NES zijn niet geëvalueerd 
door een overheidsinstelling of regelgevende instantie.

NES Infoceuticals

Vraag uw NES therapeut voor meer informatie
of bezoek de website www.neshealth.com.

NES Infoceuticals: 
Éen onderdeel van een 
krachtig totaal systeem

NES Health heeft vastgesteld dat 3 cruciale factoren moeten 
worden aangepakt om tot een optimale gezondheid te 
komen:

• De Energie die door het lichaam stroomt
• De Informatie die hierin wordt gecreëerd, verdeeld 
 en gereguleerd
• De Fysiologie van het lichaam

NES Health heeft hiervoor het Total WellNES Systeem 
ontwikkelt, dat een drietal stappen omvat:

1. Het opsporen van de oorzaak van problemen met 
 de NES ProVision, op elke plaats en elk moment.
2. Verwijder blokkades en acute pijn met het NES 
 miHealth medisch behandelapparaat.
3. Structurele correctie van Informatie met NES 
 Infoceuticals.

NES Infoceuticals vormen een essentieel onderdeel van 
het Total WellNES Systeem en worden gebruikt om het 
lichaamsveld (Body-Field) terug te brengen naar zijn 
originele blauwdruk, het lichaamsveld te versterken en 
het herstellen van de Informatiestroom. NES Infoceuticals 
ondersteunen bij het verwijderen van verstoringen en 
blokkades in informatiestructuren en energiepatronen van 
het lichaamsveld. 

Sinds Peter Fraser zijn revolutionaire ontdekkingen over het 
menselijk lichaamsveld (HBF) deed en het lichaamsveld voor 
het eerst in kaart bracht, heeft NES Health als voortrekker 
in de gezondheidszorg-revolutie, wereldwijd veel mensen 
geholpen met het opsporen van problemen en het 
zorgdragen voor hun gezondheid en welzijn.

Het lichaamsveld vertegenwoordigt de algehele status van 
onze emotionele- en lichamelijke conditie. Verstoringen 
en blokkades in het lichaamsveld zorgen voor onbalans in 
gezondheid en welzijn. De correctie van deze verstoringen 
en blokkades leidt tot een evenwichtigere en gelukkigere 
ervaring van het leven.
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Uw persoonlijke NES-Programma
Tijdens het  consult stelt uw NES therapeut op basis van 
de NES ProVision Scan een behandelplan voor. Nadat 
eventuele verstoringen en blokkades in de energiebanen 
van het lichaamsveld zijn behandeld met de miHealth, 
ontvangt u uw persoonlijk Infoceutical behandelplan en de 
daarbij behorende Infoceuticals, die op dat moment het 
beste bijdragen aan het herstel van het lichaamsveld en 
ondersteuning van uw welzijn.

Wat zijn Infoceuticals?
NES Infoceuticals zijn vloeibare energetische remedies 
met een imprint van bio-informatie die verstoringen in het 
lichaamsveld direct corrigeren.

NES Infoceuticals bestaan uit gedestilleerd water, 
plantaardige micromineralen en 5% alcohol (voor 
conservering). De Infoceuticals werken direct in het 
lichaamsveld en verhelpen verstoringen en blokkades die 
gerelateerd zijn aan lichamelijke- en emotionele problemen 
en omgevingstoxines.

Door verstoringen en blokkades op te lossen wordt de balans 
in het lichaam hersteld en het zelfgenezend vermogen 
verbeterd. De Infoceuticals zijn eenvoudig te gebruiken, 
veilig en effectief.

Soorten Infoceuticals
Tijdens het NES-Programma gebruikt u mogelijk 3 tot 
6 verschillende NES Infoceuticals tegelijkertijd, van 
onderstaande soorten:

• Big Field Aligners (BFAs): deze Infoceuticals helpen het 
lichaamsveld zich goed af te stemmen op de verschillende 
krachten en velden van de aarde, een belangrijke 
voorwaarde voor het algehele welzijn van de mens. Balans 
in de Big Field Aligner is van cruciaal belang voor de 
nauwkeurigheid van toekomstige NES scans.

• Energetische Drivers (EDs): deze Infoceuticals hebben tot 
doel het lichaamsveld van voldoende energie te voorzien 
zodat het lichaamsveld de complexe functies van het 
fysieke lichaam op een efficiënte manier kan coördineren en 
zodoende de algehele energie en vitaliteit verhoogd.

• Energetische Integratoren (EIs): deze 
Infoceuticals herstellen verstoringen en blokkades 
in de Informatiestromen die in het lichaamsveld lopen. Zij 
balanceren de energiestromen binnen de meridianen en 
zorgen voor helderheid in mentale functies en emotionele 
communicatie. 

Naar gelang u vordert in uw NES-Programma, komt u in 
aanraking met:

• Energetische Terrains (ETs): deze Infoceuticals hebben 
tot doel het zelfherstellend vermogen en de energetische 
immuniteit van het lichaamsveld te herstellen.

• Energetische Stars (ESs): deze Infoceuticals worden ingezet 
in geval van grote bio-energetische verstoringen en blokkades 
in de metabolische processen en overlevingsmechanismen 
van het lichaam.

Innemen van Infoceuticals
U krijgt van uw NES therapeut een eenvoudig te volgen 
innameprotocol waarin staat hoe u de Infoceuticals het 
best kunt innemen: in welke volgorde, hoe vaak en hoeveel 
druppels van elk.

De Infoceuticals worden ingenomen door het opgegeven 
aantal druppels in een glas water te doen en dit vervolgens 
op te drinken. NES Infoceuticals kunt u gebruiken naast 
andere medicijnen, supplementen, homeopatische middelen 
en kruiden.

Positivieve effecten van Infoceuticals
De meeste mensen voelen zich relatief snel beter en zijn 
vitaler. Sommigen melden dat ze ‘s nachts meer dromen en 
anderen hebben diepe(re) persoonlijke inzichten. U kunt ook 
merken dat de Infoceuticals het zelfherstellend vermogen 
van het lichaam versterken en daardoor positieve fysieke- en 
emotionele veranderingen stimuleert.

Het kan soms gebeuren dat lichte en tijdelijke lichamelijke 
reacties, zoals hoofdpijn of griepachtige symptomen 
optreden. 

Dit is volkomen normaal, een teken dat 
het lichaamsveld effectiever werkt en zich bevrijdt van 
verstoringen en blokkades die gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Deze symptomen verdwijnen na een paar 
dagen. Mocht u daar vragen over hebben, neem dan 
contact op met uw NES-therapeut.

Help uzelf
Het Total WellNESS Systeem biedt u de mogelijkheid 
fundamentele veranderingen in uw welzijn en alle aspecten 
van uw leven tot stand te brengen. Een bewust besluit van uw 
kant om deze mogelijkheid maximaal te benutten, versterkt 
dit proces.

Uw inzet en  uzelf de tijd gunnen die nodig is zodat het Total 
WellNES Systeem haar werk kan doen en het gewenste doel 
bereikt, zijn essentiële onderdelen van het herstelproces. 
Het is aan te bevelen er naar te streven minimaal 4 NES 
behandelingen te ondergaan. Veel mensen ervaren 
een direct resultaat, maar het structureel opruimen van 
verstoringen en blokkades in het lichaamsveld en aansluitend 
herstellen van het zelfgenezend vermogen vergen tijd.

Uw gezondheid is uw verantwoordelijkheid, maar uw NES 
therapeut is net zo gemotiveerd als om u te ondersteunen 
tijdens het herstelproces van u lichaam, op weg naar een 
optimaal welzijn. Hierbij is het belangrijk dat u ook de tijd 
neemt die nodig is voor dit herstelproces.

Naast het aanbevolen NES Total WellNES Programma adviseren 
wij u ook eens te kijken naar uw voedingsgewoonten en werk- 
en leefomstandigheden. Wellicht kunt u uw herstel nog meer 
stimuleren door bijvoorbeeld betere voeding te nuttigen, 
meer te bewegen en uzelf minder bloot te stellen aan stress, 
omgevingstoxines en andere gifstoffen.


