Bijsluiter van alle producten
High Vitality Rejuvenation
Van de High Vitality Rejuvenation gebruik je 17 druppels per dag, meer is echt niet nodig
omdat het een krachtig/effectief product is. Voor gevoelige mensen is het aan te raden om
met enkele druppels te beginnen. Het effect van de High Vitality Rejuvenation wordt nog
effectiever als men tegelijk met dit product 5 ml goudwater inneemt.
Met de High Vitality Rejuvenation is het al mogelijk dat jou huid er al in enkele dagen tot
enkele weken er veel beter uit gaat zien. Ga er in ieder geval van uit dat er 6 tot 8 weken
voor nodig zijn om een goed resultaat te kunnen zien en te kunnen voelen. Daarna zal je
merken dat de huidstructuur en kleur daadwerkelijk blijvend gaat verbeteren en dit proces
(verjonging proces) kan 1 tot 2 jaar zo door gaan. Dit houdt in dat rimpels steeds verder
afnemen of zelfs geheel verdwijnen. Ook kan de huid weer strakker worden en kan het
lichaam zijn het normale gewicht weer aannemen, Dat wil zeggen dat het lichaamsgewicht
weer in balans komt. De high Vitality moet je zien als een renovatie middel voor het lichaam.
De High Vitality ruimt emotionele en lichamelijke belasting op wat inhoud dat er tijdelijk ook
oude klachten de kop op kunnen steken, dit is van tijdelijke aard. Vergelijk het maar met de
renovatie van een huis dan zie je dat eerst de rommel wordt opgeruimd en daarna word het
weer mooi. Zonder het opruimen van geestelijke en lichamelijke belasting is het namelijk
niet mogelijk het lichaam te verjongen. Het is natuurlijk niet zo dat alle ongemakken van de
ene dag op de andere dag verdwenen zullen zijn, want deze zijn ook niet van de ene dag op
de andere dag gekomen. Daar gaan vaak jaren overheen dat deze zich in lichamelijke
klachten uiten. Je zal merken dat de reacties vaak in golven komen en voorbij gaan maar ze
worden steeds minder heftig.
De High Vitality Rejuvenation werkt op alle niveau's, lichamelijk,geestelijk en spiritueel.

Rejuvenation Formula Gold
Begin rustig met dit product omdat het mogelijk is dat zowel op lichamelijk als emotioneel
gebied de dingen waar je ooit eerder last van hebt gehad tijdelijk de kop kunnen opsteken.
Om daar zo weinig mogelijk last van te hebben bouw je de in te nemen hoeveelheid
langzaam op. Mocht je reacties hebben waarvan je denkt dat is me een beetje te gortig,
verlaag dan tijdelijk de dosering maar stop niet. Sommige (gevoelige) mensen dienen met
enkele druppels te beginnen. Ben je hier eenmaal doorheen dan zal je merken dat alles gaat
verbeteren. Ook kan jou energie zowel geestelijk als lichamelijk in sterke mate toenemen en
eventuele klachten aanmerkelijk verminderen.
De bedoeling is dat je het goudwater opvoert naar minimaal 10 ml per dag voor een
optimaal resultaat. Behalve als je ook de High Vitality Rejuvenation gebruikt, dan kun je met
5 ml volstaan. De producten kun je 1 keer per dag innemen worden met water, thee of wat
je zelf prettig vindt. Doe wat bij jou past. Meer mag ook omdat dit product totaal

ongevaarlijk voor de gezondheid is. Let wel, het is geen geneesmiddel dus blijf wel je arts
consulteren indien nodig.
Bij uitwendig gebruik
Ook uitwendig is het goud water op allerlei kleine wondjes te gebruiken en als druppel in
ieder neusgat bij onder andere neusverkoudheid. Graag ontvangen wij een mailtje hoe het
product bevalt en wat het met jou doet.
Indien je andere supplementen gebruikt, dan kun je het gebruik hiervan halveren. Dit omdat
de producten ervoor zorgen dat alle voedingsstoffen die je inneemt veel beter worden
opgenomen dan wanneer je dit middel niet gebruikt. Wanneer je ernstige
gezondheidsklachten hebt dan dien je zeker voor een jaar lang de normale doseringen aan te
houden om tekorten weer op peil te brengen.
De medicijnflessen waar de producten in zitten zijn van kunststof (pet) dit doet geen afbreuk
aan de kwaliteit van het product zoals zo vaak verondersteld wordt. Wel zou het afbreuk aan
de kwaliteit doen als het erg warm zou worden in de flessen, dus koel en donker opslaan is
het advies. In een donker kastje is voldoende, in de koelkast bewaren is niet nodig.
Colloïdale, isotone/frequentie producten worden door Auror Scalar Technology b.v in glas
geproduceerd en niet in plastic.

