Straling

We zitten met zijn allen steeds meer en steeds langer achter de
pc, tablet of telefoon. We maken allemaal gebruik van het
netwerk en van wifi. Straling alom dus. Het neemt alleen maar
toe. Denk maar aan de ontwikkelingen naar 5g en alle andere
technologische ontwikkelingen waarbij gebruik gemaakt wordt
van straling. Allemaal ontwikkelingen waarvan we enerzijds
gebruik willen maken maar anderzijds geen klachten van willen krijgen.
Alleen, wat nu als je daar nu niet zo goed tegen kunt en wat kan al dat blauwe licht met onze
huid doen?
Wetenschappers spreken elkaar tegen. Voor de ene persoon is het heel logisch en begrijpelijk
dat je van straling ziek kunt worden of in meer of mindere mate er klachten van ervaart. Voor
de ander is dat allemaal flauwekul en kan dat niet. Tja, wat is de waarheid? Het is ook zeker
niet gemakkelijk. Juist omdat niet iedereen reageert op straling maakt het lastig. En straling is
vaak nooit de enige oorzaak van klachten. Leefstijl, voeding en vele andere oorzaken spelen
een rol.
Voor mij is het belangrijk wat jij er zelf van merkt. Ik ervaar zelf ongelooflijk veel minder
klachten met de gebruikte beschermingsmiddelen, en met mij vele mensen.
Wees je bewust; Meld uw klachten altijd bij uw behandelend arts!

Persoonlijke ervaring
Wat kun je van straling merken? Ik zal je mijn persoonlijke ervaring vertellen. Ik weet dat ik
sterk reageer op mijn smartphone; als ik hiervoor geen bescherming gebruik dan gaan mijn
vingers gelijk erg pijn doen en kan ik mijn telefoon amper oppakken. Ook moet ik mijn
telefoon, tablet of laptop niet op bijvoorbeeld, mijn benen liggen. Ik word er onrustig van,
mijn lijf reageert, mijn huid wordt grauwer. Hoe heb ik dat opgelost? Op mijn telefoon heb ik
een mobile flow geplakt. Dit is een éénmalige aanschaf. Hierdoor kan ik mijn telefoon
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vasthouden en is dat nare onrustige gevoel voor 97% weg. Voor de bediening van mijn
telefoon gebruik ik een Touch screen pen. Daarnaast gebruik ik af en toe een flesje floww
drops die zorgt dat ik van binnenuit hersteld word. Voor mijn huid gebruik ik de Blue light
defender, een product speciaal hiervoor ontwikkeld. Ik ben er echt super blij mee. Later meer
over deze mogelijkheden.

Meer voorbeelden:
In mijn orthomoleculair en natuurgeneeskundig praktijk komen mensen met een diversiteit
aan klachten. De oorzaak test ik uit. Stralingsbelasting is ook een veel voorkomende oorzaak.
Een praktijkvoorbeeld: een jongeman van 17 jaar had erg veel hoofdpijn en steeds vaker
migraine aanvallen. Dit kreeg steeds meer invloed op zijn schoolprestaties en sociale leven.
Veel onderzoeken waren al gedaan zonder dat een oorzaak werd gevonden. Uit de test bleek
een forse stralingsbelasting. Zijn smartphone is erg belangrijk voor hem en hij draagt deze dan
ook altijd bij zich in de kontzak van zijn broek. Voor hem was het een hele stap om dat niet te
doen en de telefoon, met een mobile flow erop, in zijn tas te bewaren. En s ’nachts de telefoon
niet naast zijn bed! Hij is gestart met de floww drops. Hij merkte al vrij snel verbetering. Hij
heeft veel minder hoofdpijn en zijn migraine is nagenoeg verdwenen. Als hij zijn telefoon toch
bij zich draagt krijgt hij gelijk weer hoofdpijn. Hij weet nu waar het van komt!
Of een mevrouw van 57 die veel klachten ervaarde vooral in hele grote winkelketens, misselijk
werd, een hele grauwe huid had en daar eigenlijk niet kon zijn. Of een vrouw van 44 die leed
aan slapeloosheid.
Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. En ja, die klachten kunnen zeker ook een andere
oorzaak hebben die ook getest worden. Denk echter ook aan stralingsbelasting en doe er
preventief al wat aan. Dat kan echt, en je bespaart jezelf een hoop mogelijke narigheid. Zo
kun je op een verantwoordelijke wijze gebruik maken van je smartphone en apparatuur.

Wil je een huis, maar ook een werkomgeving die goed aanvoelt?
Straling is een factor die onze leef- en werkomgeving (sterk) beïnvloedt en daarmee mogelijk
ook onze gezondheid. Straling is niet zichtbaar maar wel meetbaar! Voor sommigen is het zelfs
voelbaar. Het kan ervoor zorgen dat jij je niet prettig voelt in je huis of op je werk. Weet dat
er mogelijkheden zijn straling in je huis- of werkomgeving te meten. Hiervoor zijn bedrijven
die hierin gespecialiseerd zijn.

Welke klachten kan ik van straling krijgen?
Stralingsgevoeligheid kan diverse klachten geven. Klachten die door mensen zelf in verband
worden gebracht met blootstelling aan straling kan zich uiten in gezondheidsklachten als
bijvoorbeeld; (chronische) vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, oorsuizen,
lusteloosheid, concentratieproblemen, slecht slapen, grauwe huid of het minder goed op
kunnen nemen van voedingsstoffen en/ of supplementen.
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Je huid beschermen tegen vroegtijdige veroudering:
Blauw licht van smartphones, tablets, laptops en andere schermen zorgt ervoor dat onze
huid voortijdig veroudert. In deze tijd waarin online werken steeds gewoner is geworden en
wij vele uren achter blauwe schermen doorbrengen kan onze huid vroegtijdig verouderen.
De blauwe lichtstalen dringen diep door in de huidlagen. Er ontstaan vrije radicalen en
oxidatieve stress die de huid belasten. Hierdoor kunnen verouderingstekenen als rimpels en
pigmentvlekken eerder zichtbaar worden. Een effect wat ‘digitaal ouder worden’ genoemd
word.

Hoe kan jij je huid beschermen:
Dit kan met de innovatieve BLUE LIGHT DEFENDER tegen DIGITAL AGING. Het beschermt de
huid actief en preventief tegen de negatieve effecten van blauw licht! Wie wil dat nu niet!
De werkzame stoffen in het intelligente serum worden geactiveerd door blauw licht en
beschermen de huid met een drievoudig effect:
•
•
•
•

Het kleurpigment in het spirulina-extract absorbeert het blauwe licht - voor een ideale
bescherming tegen vroegtijdige huidveroudering en huidirritaties.
Breng de BLUE LIGHT DEFENDER serum 's morgens gelijkmatig aan op de gereinigde
gezichtshuid.
Blauw lotusextract werkt als een optimale radicale aaseter - voor een jeugdige, stralende
uitstraling.
Het enzym in het spirulina-extract herstelt de reeds aan de huid toegebrachte celschade
- voor een aanzienlijke vermindering van de bestaande rimpels.

Blue Light defender.
Wat doet het voor je?
Ik kan mij voorstellen dat je meer vragen over dit product hebt. Speciaal daarvoor is deze FAQ
samengesteld. Lees hier de FAQ over Blue Light defender.
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Wil je zelf je huid beschermen; Je eigen Blue Light Defender kun je hier bestellen.
In combinatie met deze Aloë Vera drinking gel geef jij je immuunsysteem een extra boost.
Even een extra tip voor je; als je deze twee producten besteld. En wellicht nog andere
gezondheidsproducten nodig hebt is het echt veel voordeliger om partner te worden zodat
je tegen hoge kortingen kunt inkopen! Wil je dat? Lees dan hier verder.

Wat kun je verder zelf doen:
•

Plaats geen apparatuur en/ of dect telefoon in je slaapkamer, geen mobile telefoon op
je nachtkastje;
Draag je mobile telefoon niet op je lichaam;
Verminder zoveel mogelijk contact met de straling bronnen;
Ga niet met uw hoofd tegen een muur liggen waar aan de andere kant van de muur
een computer staat. De elektrische bedrading in de muur en onder het bed voor het
nachtlampje wekken een magnetisch veld op waar uw lichaam slecht op kan reageren.

•
•
•

Hoe kan ik je ondersteunen:
In de praktijk is een speciale testdoos aanwezig welke ik voor de metingen gebruik om de
stralingsbelastingen te kunnen testen.
•
Hierbij meet ik met Bioresonantie of straling voor jou een belasting geeft;
•
Na behandeling kan de test zo nodig worden herhaald.

Wat houdt de behandeling in:
•
•
•

Bioresonantie test en behandeling;
Jij start met floww drops en de Blue Light Defender;
Afhankelijk van de persoonlijke leef- en werkomstandigheden kan een mobile flow
op de mobile telefoon worden geplaatst en/ of een persoonlijke bescherming of
bescherming bij je computer of tablet.

Korte informatie floww producten:
Floww Drops herstellen de cel communicatie en zorgt voor een verbeterde opname van
voedsel en supplementen. Dit geeft van binnenuit een verbetering voor uw klachten van
straling.
•
Mobile Flow zet de schadelijke straling van de telefoon
om in natuurlijke frequenties die het lichaam versterken.
Beide producten zijn in mijn praktijk op voorraad.
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Bronvermelding:
www.floww.com
www.stralingsvrijhuis.nl
www.ikheblastvanstraling.nl
https://lrworld.com/reflex-zwolle/

Met gezonde groet,
Celien van Dalen
info@reflex-zwolle.nl
www.reflex-zwolle.nl
www.reflex-leren.nl
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