VÄTE MOT SJUKDOMAR OCH
ÅLDRANDE
EN SERIE KOSTNADSFRIA MINI-WEBINARER

ORSAKER TILL SJUKDOMAR OCH ÅLDRANDE

De flesta sjukdomar samt åldrandeprocesser
har samma orsaker, dessa är:
1.Oxidering i kroppen (fria radikaler)
2.Stagnationer, och som följd ofta
inflammationer eller tumörer
3.Uttorkning
4.Minskad DNA aktivitet
NYA LÖSNINGAR AV HÄLSOPROBLEM

Vätgas och vätevatten kan minska eller ta bort dessa
orsaker, och på så sätt hjälpa kroppen att besegra
många sjukdomar samt verkligen bromsa åldrandet.
Detta är inte tomma ord utan har bevisats i
hundratals vetenskapliga studier, du kan läsa några
av studierna här https://tinyurl.com/2p8mf47y

MINI-WEBINARER

Eftersom vätets många fördelar fortfarande är
relativt okända, så bestämde jag mig för att göra
korta webinarer där man kan lära sig om vätets
enorma möjligheter och hur man använder väte
praktiskt i vardagen.

MINI-WEBINAR 1 ALLMÄN KUNSKAP OM PRAKTISK
ANVÄNDNING AV VÄTE DEN 10 MARS KL.20

a. Vad som händer i kroppen när man andas med
väte och dricker vätevatten
b. Hur ofta man bör andas väte och hur mycket
vätevatten man bör dricka
c. Skillnad med olika apparater
d. Vilka reaktioner man kan förvänta sig

MINI- WEBINAR 2 VÄTE FÖR NORMALISERING AV
IMMUNSYSTEMET DEN 14MARS KL.20

a.Förbättring av immunförsvarets celler
b.Förbättring av goda bakterier lokalt
c.Praktisk användning av väte mot inflammationer
d.Balansering av immunförsvaret, studier

MINI-WEBINAR 3 VÄTE MOT ALLERGIER
DEN 17 MARS KL.20

a. Varför väte hjälper vid allergier
b. Saltlösning med väte är bästa metoden vid
allergier i näsan
c. Vätgas kan ta bort inflammationer i
luftvägarna. Studier
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MINI-WEBINAR 4 VÄTE MOT STRESS, DEPRESSION, ORO
DEN 21 MARS KL.20

a. Balansering av neuroner med hjälp av inandning av
vätgas
b. Kombination av väte med eteriska oljor som
balanserar hjärnan. Praktiska tips
c. Användning av vätedroppar för balansering av
nervsystemet

MINI-WEBINAR 5 VÄTE FÖR ATT FÖREBYGGA ÅLDRANDE
DEN 24 MARS KL.20

a. Varför väte motverkar åldrandeprocesser
b. Positiv inverkan på gener
c. Praktisk användning. Studier

MINI-WEBINAR 6 VÄTE FÖR HUDEN OCH SKÖNHET
DEN 28 MARS KL.20

a. Väte ökar produktionen av hudens kollagen på ett
naturligt sätt
b. Praktiskt arbete för skönhet med hjälp av väte
c.Bad med väte för föryngring
d. Kombination av väte och saltlösning för en bättre
hud. Studier

MINI-WEBINAR 7 VÄTEVATTEN ÄR BÄSTA
BEHANDLINGEN FÖR DJUR DEN 31 MARS KL.20

a. Praktisk användning
b. Vetenskapliga studier

Varje webinar tar 25-30 min., därefter blir det svar på frågor
OBS! Alla webinarer, exkl. frågestund, spelas in.
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Go to reallygreatsite.com for more.

