
slapp?

sliten? trett?

uopplagt?

syk?

overvektig?

vondt?

deprimert?

ukonsentrert?

irritabel?



 enkelt, raskt og rimelig enkelt, raskt og rimelig

 målbare resultater målbare resultater

Tilfør kroppen base og energiTilfør kroppen base og energi

og få overskuddet tilbake!og få overskuddet tilbake!

pH-testpapir spesialmikroskop



• 1 av 3 får kreft

• 1 av 3 får blodpropp

• 1 av 6 får diabetes

• 1 av 5 har fedme

• Flere kvinner dør av hjerte-/karsykdommer enn av brystkreft

• Mer enn 40.000 dør av hjerteinfarkt årlig

• Mer enn 100.000 personer tar medisin mot høyt blodtrykk

• Halvparten av oss blir psykisk syke i løpet av livet

• Vi er på verdenstoppen i brusdrikking og pizzaspising

““HelseHelse””-Norge-Norge::

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Menneskekroppen og naturenMenneskekroppen og naturen

KROPPEN BESTÅR AV: JORDA og KROPPEN

Samme sammensetning
Protein

1-2 % Vitaminer/mineraler

Fett

Vann  

Sukker



Menneskekroppen og naturenMenneskekroppen og naturen

Når jorda blir sur,

må den
kalkes/alkaliseres

Hvorfor?

pH-verdien må opp!

Det samme gjelder kroppen vår



Menneskekroppen og naturenMenneskekroppen og naturen

Når fisken blir syk,
byttes vannet.

Man behandler ikke fisken!

Hvorfor?
pH-verdien må opp.

Cellene våre er ikke friskere enn
den væsken som omgir dem.

surt miljø = syke celler
 = syk kropp.



... dårlig miljø

Grobunn for mikroorganismer

som bakterier, sopp og

parasitter som snylter på oss,

og som etterlater seg giftige

avfallsstoffer som blir til ...

... enda mere syre

Disse avfallsstoffene

forurenser og forsurer miljøet

til de friske cellene, og skaper

enda større ...

... ubalanse

Negative tanker,

ord og gjerninger

Syredannende mat

og drikke

Forurensning

Stråling

     som fører til ...

... dårligere celler

Cellene forandrer seg mer

og mer jo surere miljøet er,

noe som skaper ...



Et surt miljø
skaper syke celler

 trett og sliten

 dårlig fordøyelse

 overvekt eller undervekt

 dårlig konsentrasjon

 depresjon / angst

 smerter og spenninger

 alvorlige sykdommer

Et surt miljø
påvirker alt:

 Nervesystemet
    (depresjon)

 Muskler
    (svekkelser)

 Huden
    (for tidlig aldring)

 Hjernen
    (uklare tanker)

 Indre organer
    (svekkelser)



Russisk

rullett

Spiller du russisk rullett

med livsstil som avtrekker?

Er det visse sykdommer

som går igjen i din familie?

Syre hoper seg først opp

i kroppens svakeste punkter

Genetikk og arvelige

disposisjoner for sykdom

kan sammenliknes med

kulene i en revolver. De

gjør ingen skade uten at

avtrekkeren utløses.



““Den Den nye biologiennye biologien””  siersier::

En overforsuret kropp er den
 underliggende årsaken til all sykdom.

Dette pga hvordan vi lever, spiser og tenker.

Når kroppen er i pH balanse,
finnes det ikke grobunn for smittestoffer,
da har vi en frisk kropp med friske celler:

(Dette kan måles med pH-papir. Morgenurinen skal ligge på 7,2)



FRISKE BLODCELLER



Din helse - dine valgDin helse - dine valg

Friskt blod

i balanse

BaseSyre

0 2.85 4.0 4.5 5.0 7.365 7.6 7.8 7.8      10.5 14

PH

Ikke friskt blod

i ubalanse

Hva velger du?Hva velger du?



Mat kan tilføre energi

… eller tappe oss!

Hvor mye

energi
får du

av maten
du spiser?



Vital Energy Næringsstoffer

har ulik elektrisk

ladning.

Livsenergi!

Minimumskrav

til energi

”Typisk norsk”

kosthold

DØD

Kosttilskudd

Maten brytes ned

til de enkelte

næringsstoffene,

som igjen leveres

til cellene med

de elektriske

frekvensene som

er spesifikke for

de aktuelle

næringsstoffene.

Cellene våre

er bare så

energirike som

de næringsstoffene

de mottar.



Din helse - dine valgDin helse - dine valg
Hvor energirik er Hvor energirik er din mat?din mat?

En hamburger fotografert med et kirliankamera:

3-7 MHz (kroppen vår må ha ca 70 MHz for at vi
skal være “fulladet”)



SuperGreensSuperGreens!!

Et Kirlianfoto tatt i en åpen boks  SuperGreens™ måler 250 MHz!



SuperGreensSuperGreens™™

SuperGreens™-pulver er

fire ganger mer effektivt enn

ordinære grønne pulver.

SuperGreens™ består av

en kraftfull, rik blanding

av økologiske grønnsaker,

gressarter, spirer og blader

som fyller kroppen med over

100 lett-opptagelige

vitaminer, mineraler og

aminosyrer.



Prime pHPrime pH

Prime pH har en
alkaliserende,
oksygengivende og
pH-balanserende effekt
på kroppen.

Prime pH fungerer som
en oksygenkatalysator,
dvs. at alle cellene får
mer oksygen.



Det er veldig enkeltDet er veldig enkelt!!

Bland 1 måleskje med SuperGreens

og 10-15 dråper med Prime pH

i 1 liter vann…

Alkaliser kroppen,
gi cellene ENERGI!



”SNARVEI” til å få opp pHen,
få mer oksygen og energi til
cellene.

Cellene begynner da å jobbe
bedre, og kroppen får en
mulighet til å kunne ta
seg av de forskjellige
symptomene selv.

Målbart resultat.

Under 20 kr dagen!

SuperGreens SuperGreens og Prime pHog Prime pH



Blodbilder av norsk kvinne (45 år)Blodbilder av norsk kvinne (45 år)

før og etter før og etter SuperGreensSuperGreens::



Mike Mayne 125 kilo Etter 12 uker: 89 kilo



””VOKSVOKS”” deg Frisk! deg Frisk!

V: Vann, basisk vann (Prime pH)

O: Olje (kaldpressede oljer), oksygen (mosjon)

K: Klorofyll: grønnsaker, salater, Super Greens

S: Salt, kun havsalt og sunt urtesalt



Fremtidens leger vil ikkeFremtidens leger vil ikke

gi medisinergi medisiner, men , men vilvil

informere pasienteninformere pasienten

om viktigheten avom viktigheten av

riktig kostholdriktig kosthold, , treningtrening

og og frisk frisk luftluft..

Thomas Edison



InnerLight produkterInnerLight produkter



pH & pH & Energiverdier Energiverdier i diverse i diverse produkterprodukter

 Charge

 +282mv

 +214mv

 +140mv

 +244mv

 +36mv

 +140mv

 +129mv

 +300mv

 +266mv

 pH

 2.51

 3.26

 5.09

 2.79

 6.19

 5.40

 6.30

 3.31

 2.93

 Product

 Coca Cola

 Red Bull

 Kaffe

 Lipton’s te

 Hvetegress

 Barley Greens

 B/G Alger

 Tahitian Noni

 Energi Barer



pH & pH & energi-verdier energi-verdier i i noennoen

InnerLight produkterInnerLight produkter

 Ladning

 - 250 mv

 - 450 mv

 - 138 mv

 - 152 mv

 - 450 mv

 - 25 mv

 - 340 mv

 pH

 7.65

 10.5

 7.08

 8.33

 7.33

 7.36

 11.22

 Produkt

 SuperGreens

 Prime pH

 Hemp Protein

 4-Salts

 Chlorophyll

 Omega Oils

 Alka-Blast



FRISK OG GLAD!FRISK OG GLAD!


