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Na opening de inhoud binnen 30 dagen
consumeren en in de koelkast bewaren.
Niet rechtstreeks aan de fles drinken. Niet
blootstellen aan direct zonlicht.
Bezinksels of zwevende deeltjes die zich
eventueel voordoen, hebben geen nadelige
effecten op de kwaliteit.

0476 465 569

HOE TE BEWAREN?

EM-X GOLD
P UUR-Z UI V E R- N AT UUR L I J K

De werking van EM-X Gold wordt ondersteund
door het gebruik van EM-X Gold Sea Salt.

❥ TIP
Ter aanvulling van een
gezonde en evenwichtige
voeding.

w w w.emwellness.eu
Voor meer informatie onderzoeksresultaten en publicaties, bezoek onze website.

EM AGRITON bvba
Nieuwkerkestraat 19
B-8957 Mesen
[t] +32 [0]57 366 163
[e] info@agriton.be

EM AGRITON bv
Molenstraat 10-1
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EM-X GOLD
P UUR-Z UI V E R- N AT UUR L I JK

100% natu u rl ijk e d r a nk

“als het

PUUR
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Alles bevat informatie. Ook de afvalstoffen die we
dagelijks te verwerken krijgen. De informatie van de
afvalstoffen wordt opgeslagen in de elektrische lading
van onze cellen.
Door de spanning in deze cellen te neutraliseren,
maak je de informatie van de afvalstoffen terug vrij.
Op deze manier komt een cel terug in een neutrale
toestand. Zo helpt ook deïonisatie als reinigende
werking, om ons lichaam in topvorm te houden.

In ons lichaam vinden dagelijks oxidatie processen
plaats door roken, stress-situaties, minder
evenwichtige voeding. Deze oxidatie, veroorzaakt
door vrije radicalen, is schadelijk voor ons lichaam.
Vrije radicalen zijn simpel gezegd instabiele
moleculen, moleculen met ongepaarde elektronen.
EM-X Gold kan het evenwicht terug helpen herstellen.
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WAT IS EM-X GOLD?
EM-X Gold is een natuurlijke drank afkomstig uit
OKINAWA die het zelfherstellende vermogen van het
lichaam ondersteunt.
Het is een product op basis van gist-extracten
en melasse gefermenteerd met Effectieve Microorganismen (EM) in een mengsel van water, koraal
kalk en nigari.

Een belangrijk onderdeel van de EM Technologie is
het overdragen van informatie en energie door zijn
trilling, ook wel resonantie genoemd. EM-X Gold heeft
een gunstige trilling en kan daardoor bijdragen tot het
behouden van goede informatie.

❥ TIP
Te gebruiken na het
sporten om sneller
te herstellen en
als aanvulling op
voldoende training en
gezonde voeding.

EM-X Gold kristal
(Foto genomen door
Dr Masaru Emoto)
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