Kemikalier / Tungmetaller
Frekvensscanning – terapi med frekvenser
F-Scan`s mycket exakta frekvenser mäter och behandlar
kemikalier/ tungmetaller.
Denna terapiform mäter och behandlar också microber som finns i din
kropp ex. virus, bakterier, parasiter, mögel, svamp och maskar.

Kemikalier, tungmetaller och microber kan vara en möjlig
grundorsak till våra vardagskrämpor och besvär.
………….effekter du får på köpet….
Du blir gladare
Du tänker positivare
Du blir mer fokuserad
Du orkar prestera mera
Du sover lugnare o bättre
Du går på toa regelbundet
Bättre kärleksspråk o sexliv
Din fysiska psykiska återhämtning blir bättre
Din kropp blir basisk
Ditt immunförsvar blir starkt
Din kropp kommer till självläkning
…när du gör en detox/ renar ur din kropp med frekvenser.
Gör en kontroll för din framtids skull.
Boka en svensk tarmreningskur: En helg 3 dagr inkl Hälsoanalys,
Qi-terapi (kroppsanalys) ljusakupunktur utan nålar tillsammans med
ögondiagnostik, Frekvensscanning – terapi med frekvenser - kontroll av
hur självförgiftad är jag av kemikalier och microber
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Nyckeln till Hälsa

Är
du en del av
Kemikaliesamhället

F-scan
Detekterar och eliminerar
Kemikalier och Tungmetaller
Microorganismer
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För information och bokning:
Ann-Christine Söderberg Mob: 0705-374101

SJÄLVFÖRGIFTAR VI OSS ?
Det mänskliga livet börjar i moderns livmoder, en värld vi förknippar
med trygghet.
Men sanningen är att det blivande barnet, innan hon föds, utsätts för
hundratals miljögifter.
Under hela livet fortsätter vi sedan att utsättas för nya miljögifter.
De finns i maten vi äter och vattnet vi dricker, i barnens leksaker, i våra
möbler och kläder, i datorerna på jobbet.
Hur påverkas flickor och pojkar, män och kvinnor av miljögifter –
av kemikalier?

Den ofrivilliga självförgiftningen i
Kemikaliesamhället
Vi vet att effekterna av kemikaliesamhället i många fall är allvarliga.
Syntetiskt framställda färgämnen ex. azofärgämnen är vanliga
livsmedelstillsatser, bland annat i kaviar, godis, bakverk, snacks, läsk
och juice.
Färgämnena har negativa effekter på människors hälsa, bland annat
kan de ge upphov till
allergiska reaktioner och beteendestörningar.
Ftalater är ett mjukgörande ämne som misstänks kunna påverka
människans fortplantningsförmåga.
Perfluorerade ämnen som används i golvpolish för att ge släta,
vatten-, fett- och smutsavvisande ytor har visat sig vara
reproduktionsstörande och cancerframkallande och mycket svåra att
bryta ner i naturen
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Bromerade flamskyddsmedel som används för att försvåra
antändning finns i en stor mängd material och har återfunnits i både
blod och bröstmjölk.
Särskilt allvarliga är det oftast för våra barn, eftersom deras kroppar
fortfarande inte är färdigutvecklade.
Kemikalierna används för att ge varor olika typer av egenskaper, ex :
ökad livslängd,
en viss färg och brandskyddsegenskaper.
I vissa fall spelar de en avgörande roll för att förbättra våra liv,
exempelvis som beståndsdelar i läkemedel.
Men kemikaliernas fördelar måste vägas mot deras nackdelar.

FRAMSTEGSMÄNNISKAN!
Hur kan vi rensa oss själva?
Nyckeln till Hälsa:
• Svensk Tarmrening 1-4 ggr /år. En helg (3dgr), en fm, en em.
• Frekvens scanning - terapi med frekvenser kan upptäcka och kan
ta bort kemikalier / tungmetaller/ microber
• Kroppsanalys tillsammans med ögondiagnostik
• Hälsoanalys
• Örtkur för tarmen, levern gallan, njurar och blodet med
farmaceutiska naturliga örtpreparat som rensar ur och stödjer, stärka
och eliminera inflammationer i kroppens.
• Reningskur för kemikalier och tungmetaller
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Kontakta Ann-Christine Söderberg för bokning av
behandling och renings kurer: Mob: 0705-374101

