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NES Health ProVision & Infoceuticals genezen, voorkomen of behandelen geen 
ziektes en kunnen geen diagnoses stellen. Neem bij medische klachten altijd 
contact op met uw medisch specialist. NES Health en haar beweringen zijn niet 

door een overheidsinstelling of regelgevende instantie geëvalueerd.

Wilt u meer weten over NES Health en het NES 
Total WellNES Systeem bezoek dan onze website 

www.neshealth.com

Hieronder enkele van de vele 
voordelen van het NES Total 
WellNES Systeem, bio-feedback, 
PEMF en Informatie-therapie:
•   ProVision geeft een protocol met aanbevelingen om 
     het aangeboren zelfgenezend vermogen van de cliënt 
     te stimuleren.

•   PEMF therapie verminderd pijn en versneld genezing door 
     het stimuleren van de stamcelproduktie.

•   Regenereert beschadigd en ziek weefsel.

•   Hersteld problemen met prestaties bij gezonde personen 
     en ondersteund het herstel na blessures of ziekte.

•   Verlicht pijn, stijfheid, artritis aandoeningen en gewricht-, 
     pees-, spier-  of botletsel

•   Bevordert de circulatie, niet door het verhogen van 
     de hartslag of de bloeddruk, maar door het openen en 
     verwijden van slagaderen en haarvaten. Hierdoor zullen 
     zwellingen ook verminderen.

•   Ondersteund door meer dan 30 jaar wetenschappelijk 
     onderzoek en meer dan een decennium aan studies bij 
     mensen.

•   Vaak gebruikt bij de behandeling van botbreuken en 
     gescheurde pezen.

•   Bevordert de synthese van eiwitcellen, waardoor het  
     lichaam het meeste kan halen uit alle beschikbare 
     eiwitten.

•   Dringt diep in de spieren binnen om spierpijn te verlichten.

•   Verhoogt de zuurstofopname op cellulair niveau. Studies 
     hebben aangetoond dat de O2 partiële druk met 200% 
     kan stijgen.

•   Infoceuticals helpen om de balans in het lichaam te 
     herstellen en specifieke helingsreacties te stimuleren.

•   Houdt uw cliënten soepel, ontspannen en fit.
     
•   En nog veel meer…..!

Grensverleggend onderzoek heeft aangetoond dat er 
een lichaamsveld is dat de energie- en informatiestroom 
in het lichaam reguleert en het fysieke lichaam op 
subcellulair niveau aanstuurt. Bij NES Health noemen 
we dit het Human Body-field, het veld waarvan we de 
functies en structuren al meer dan 30 jaar onderzoeken.

Gedurende die tijd hebben we ontdekt dat de 
belangrijkste oorzaken van fysieke problemen liggen in 
verstoringen en blokkades van  het lichaamsveld, dit 
veld is het hoofdbesturingssysteem van alle fysiologische 
functies. De harmonieuze interactie van alle onderdelen 
van het NES Total WellNES Systeem korrigeren deze 
verstoringen en blokkades, zodat het lichaamsveld en 
het lichaam makkelijker en op een natuurlijke manier 
naar optimaal functioneren kunnen terugkeren.

NES Health is opgericht door visionair en ondernemer 
Harry Massey en de grensverleggende wetenschapper, 
wijlen Peter Fraser, en is wereldwijd de leider in energie- 
en informatiegezondheidszorg.
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Beoordeel de fysiologie met 

NES ProVision

Regenereer en los blokkades 

op in het energieveld met de 

NES miHealth

Her-imprint de informatie van 
het besturingssysteem van het 
lichaam met NES Infoceuticals

Stap 1...
NES ProVision is de baanbrekende 
software die u het onzichtbare laat 
zien

Met één enkele klik krijgt u binnen enkele seconden een zeer 
uitgebreid overzicht- waaronder diverse schermen en fysiek 
accurate afbeeldingen.

•   Zie verder dan de symptomen van uw cliënt

•   Zie de informatie die het lichaam nodig heeft om te 
     genezen

•   Zie de verstoringen in het informatiesysteem en los de 
     energetische blokkades op

•   Zie hoe uw cliënt: gezond wordt en gezond blijft!

Stap 2...
Het NES miHealth behandelapparaat 
is krachtig, maar veilig

Makkelijk in gebruik. De NES ProVision software laat u zien 
waar én hoe u het apparaat moet gebruiken.

De NES miHealth, zoals te zien was in ‘The Doctors’ Show, is niet 
invasief en klinisch getest.

Het maakt gebruikt van de bewezen voordelen van 
biofeedback en PEMF (Pulsed Magnetic Field Therapy) in het 
lokaliseren en oplossen van energetische blokkades.

Cliënten ervaren onmiddelijke verlichting doordat het 
apparaat de informatie in het lichaam weer op de juiste wijze 
laat stromen.

Stap 3...
NES Infoceuticals.  Een breed 
scala van vloeibare remedies met 
gepatenteerde bio-informatie

Infoceuticals helpen het lichaam naar zijn originele en 
optimale blauwdruk terug te keren.

ProVision geeft een aanbeveling van Infoceuticals die het 
meest essentieel zijn voor het lichaam gebaseerd op een 
fysiologische meting.

De Infoceuticals zijn een belangrijk onderdeel van het NES 
Total WellNES Systeem omdat ze een directe interactie met 
het lichaamsveld hebben en daarmee blokkades verhelpen 
die in verband staan met fysieke en emotionele problemen 
of omgevings- en chemische toxines. Het oplossen van deze 
blokkades hersteld de balans in het lichaam en verbetert het 
daarmee samenhangend zelfherstellend vermogen.

Ze zijn veilig, effectief en makkelijk te gebruiken.www.neshealth.com

“The brand new device you can’t 
live without!”

“Best Alternative Health Product 
of the Year!”

“PEMF, The preferred non-
invasive pain treatment”

“NASA research shows PEMF regenerates 
damaged tissue and increases cell longevity”


