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Haar – Huid – Mond - Tanden
Gezondheid bevorderen met Antibacteriële
MicroSilver BG
Puur zilver tegen bacteriën en virussen.
Onaangename aandoeningen zoals slechte adem, parodontitis, roos, of zelfs een geïrriteerde
huid hebben vaak een heel natuurlijke oorzaak; onze natuurlijke beschermende barrière, het
microbioom, is uit balans geraakt en smadelijke kiemen hebben zich verspreid.
Wat is het microbioom? Het geheel van de micro-organismen die de natuurlijke
beschermende barrière van onze huid in evenwicht brengen, noemen we het microbioom.
Oftewel de huid- en orale flora. Onze natuurlijke beschermende barrière is een waar wonder
van de natuur. Het vormt een natuurlijke bescherming tegen schadelijke kiemen, zoals
bacteriën en virussen. Als hun gevoelige balans uit balans is, kunnen schadelijke kiemen zich
verspreiden en de natuurlijke beschermende barrière aantasten. Dit resulteert n huid- en
tandproblemen.
En onze darmen dan? Onze darmen, onze darmflora – het darm-microbioom, spelen een zeer
belangrijke en zelfs bepalende rol in onze gezondheid. Je hebt vat het gezegde ‘gezondheid
begint in je darmen ’weleens gehoord. Onze darmflora met een ingewikkeld ecosysteem
waarvan de balans ongelooflijk belangrijk is. In je darmen hebben een grote functie in o.a. het
opnemen van voedingsstoffen, het verwijderen van afvalstoffen, het produceren van
hormonen en neurotransmitters. Een disbalans in je darmen kunnen dan ook een (grote) rol
spelen bij huidproblemen. Goede voedende voeding die je voorziet van optimale hoeveelheid
voedingstoffen is dan ook het fundament van onze gezondheid. Onderaan dit document staat
een kort artikel over, en een verwijzing naar een goed orthomoleculair voedingsprogramma.
Geïrriteerde huid is slechter in het afweren van bacteriën en virussen. Bacteriën kunnen zich
bijzonder goed verspreiden op een huid die onderhevig is aan veel stress. Het microbiële
gedeelte van de huid raakt uit balans.
De zilverdeeltjes van MicroSilver BG liggen met hun spons-achtige structuur als een net op het
huidoppervlak. Kiemen, zoals bacteriën en virussen, hebben geen kans. Ze raken verstrikt in
het zilveren beschermingsnet.
De antivirale, antibacteriële werking van zilverionen uit MiroSilver BG elimineert bacteriën en
voorkomt verdere verspreiding.
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De MicroSilver BG deeltjes hechten zich lang aan het huidoppervlak en kunnen tot 12 uur lang
beschermen tegen nieuwe bacteriën en virussen. Het microbioom kan regenereren en zijn
natuurlijke beschermende functie hervatten.
Voor je mond, haar, huid die een veeleisende verzorging vraagt zijn er verzorgende producten
met MircoSilver BG. Microsilver werkt regulerend en stabiliserend. In combinatie met
waardevolle aanvullende inhoudelijke stoffen of mineraalverbindingen wordt de werking van
de huidverzorgingsproducten geoptimaliseerd.
Maar wat is nu die MicroSilver en wat doet het eigenlijk? Deze MicroSilver Plus lijn heeft een
speciale antibacteriële verzorging geschikt voor diverse veeleisende lichaamsdelen als:
➢
➢
➢
➢
➢

Haar;
Tanden;
Mondholte;
Handen:
Gezicht.

Deze producten hebben een combinatie van werkzame stoffen MicroSilver BG,
dexpanthenol en zinkverbinding.

Microsilver plus

MicroSilver antibacteriële verzorging
MicroSilver BG scoort punten vanwege de langetermijneffecten omdat het zeer zuiver zilver
is dat geproduceerd wordt door Bio-Gate AG. De uitstoot van zilver ionen is duurzaam en zorgt
ervoor dat een overmatige microbiële belasting van de huid wordt verminderd en de
natuurlijke huidflora kan regenereren.
WERKSTOF COMBINATIE IN MICROSILVER PLUS
Basis voor de werking van de Microsilver Plus producten is de werkstof Microsilver BGTM. Het
gaat hier over zuiver zilverpoeder met een hoog poreuze, zwamachtige structuur. In
combinatie met dexpanthenol en zinkverbindingen ontstaat een drievoudig werkzame
formule voor uw gezondheid.
Zuiverend: zilver heeft een sterk regulerende werking. Ongewenste bacteriën op de huid
worden sterk verminderd.
Regulerend: de reeds aanwezige bacteriën worden gehinderd in hun vermenigvuldiging.
Stabiliserend: de huidbarrière wordt versterkt en daarmee minder vatbaar. Bij Microsilver
gaat het om een nanoporeus zilver ook wel zilverpoeder genoemd met een partikel grootte
van ca. 11,6 µm. Dit zilverpoeder heeft een zwamachtige oppervlaktestructuur. Het heeft een
grote, actieve oppervlakte, waarvan de werking in de producten van de serie MICROSILVER
voor de eerste keer bruikbaar gemaakt wordt voor de cosmetische toepassing op de huid.
Dermatologische toepassingen
Alle producten voor persoonlijke verzorging met het ingrediënt MicroSilver zijn ontwikkeld
voor specifieke dermatologische toepassingen en verbeteren snel en duurzaam het
natuurlijke uiterlijk van de huid. Daarnaast ondersteunen de producten de natuurlijke
regeneratie van de huid en zorgt het voor antibacteriële verzorging. MicroSilver veroorzaakt
ook geen bijwerkingen wanneer het dagelijks wordt gebruikt en kan op een veilige manier
worden gecombineerd met tal van ingrediënten voor persoonlijke verzorging.
MicroSilver getest en gecertificeerd natuurproduct
Bio-Gate AG is een bedrijf in de volksgezondheid dat met behulp van unieke
zilvertechnologieën materialen en producten met antimicrobiële eigenschappen uitrust. In
samenwerking met gerenommeerde klanten en onderzoek partners worden de producten
getest in gebruikstests en klinische onderzoeken. MicroSilver is een gecertificeerd natuurlijk
product. Het ingrediënt wordt vervaardigd door een puur fysiek proces, dat een
milieuvriendelijke productie garandeert. Het heeft daarom organische labels
van ECOCERT en COSMOS. Een strikte monitoring zorgt ervoor dat MicroSilver microparticulair is en geen nano-materiaal.
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Gepatenteerde BG technologie
MicroSilver BG is een product van hoge kwaliteit, dat is gemaakt in Duitsland. Elementair
metallic zilver van de hoogste zuiverheid krijgt zijn specifieke poreuze structuur in een fysiek
proces ontwikkeld door de Fraunhofer Society. Het unieke hoge oppervlak en de sponsachtige
structuur vergemakkelijken het langdurige antimicrobiële effect van MicroSilver BG
producten.
Waarvoor kan ik MircoSilver producten gebruiken?
Naast de Aloë-vera producten kun je ook bij RefleX – Zwolle terecht voor de MicroSilver plus
producten. Er zijn diverse positieve ervaringen met de Microsilver productlijn. Onderstaand
een overzicht hiervan. Dit overzicht is zeker niet compleet maar slechts een overzicht van veel
positieve opgedane ervaringen. Het is afhankelijk van de ernst en de duur van de klacht maar
na enkele malen gebruik zijn de eerste resultaten al merkbaar.
Deze producten zijn voor een functionele verzorging en biedt betrouwbare oplossingen voor
gerichte problemen als bijvoorbeeld:
➢ Hoofdhuidproblemen;
➢ Roos;
➢ Jeuk;
➢ Onreine huid;
➢ Zeer droge huid;
➢ Psoriasis;
➢ Eczeem;
➢ Gevoelig tandvlees;
➢ Bacteriële mond problemen;
➢ Slechte adem;
➢ Onaangename transpiratie;
➢ Droge handen.
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De producten
Micro silver plus hair shampoo
Artikelnummer: 25072-1
•

Milde en zachte shampoo, geschikt voor dagelijks
gebruik;
Met zinkverbinding;
Drievoudige werking: antibacterieel, regulerend en
stabiliseren;
1 minuut inmasseren.

•
•
•

De shampoo met de antibacteriële MICROSILVER PLUS actieve
ingrediënten combinatie kan de hoofdhuid kalmeren. De zeer
effectieve zilverionen in MICROSILVER PLUS helpen de
natuurlijke balans van de hoofdhuid te herstellen. Zink kan dit
proces extra ondersteunen.

Hygiëne & protection mondwater
Artikelnummer: 25130-1
Reinigt de mond en verwijdert tot wel 99,99 % van alle
ziektekiemen. Zo voorkomt het de vorming van tandplak,
cariës en parodontose en ondersteunt het oraal microbioom.
De blijvende gelachtige bescherming laag bereikt tanden,
interdentale ruimtes, tandvlees, tong en keel.
•

Ook preventieve bescherming tegen cariës, plaque &
parodontosis;
•
Versterkt het tandvlees & remineraliseert het gebit;
•
Reinigt de mondholte & verfrist de adem;
•
Langdurige bescherming;
• Voor een intact mond-microbioom dankzij: antibacteriële en antivirale MicroSilver
BG™, stabiliseren en reguleren van Aloë Vera en duurzaam schild;
• 2 minuutjes door de mond spoelen.
In samenwerking met gerenommeerde instituten heeft LR de antibacteriële en antivirale werking
van LR MICROSILVER PLUS HYGIENE & PROTECTION MOUTH WASH bepaald. Het resultaat mag er
zijn: De zeer effectieve mondspoeling laat niet alleen een schoon gevoel achter in de mondholte
en de keel, maar kan dankzij MicroSilver BG™ tot 99,99% van alle kiemen zoals bacteriën en virussen
verwijderen - een buitengewoon goed resultaat voor een cosmetisch gebitsverzorgingsproduct.
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MICROSILVER PLUS tandpasta
Artikelnummer: 25090
•

Voorkomt parodontosis;
Beschermt tegen cariës en slechte adem veroorzakende
bacteriën;
Bouwt met hydroxyapatiet emaille;
Drievoudige werking: antibacterieel, regulerend en
stabiliserend;
Octrooi nr.: DE 10 2010 063 720.3-43 720.3-43

•
•
•
•

MICROSILVER PLUS Tandpasta - antibacteriële verzorging voor
tanden en tandvlees. Zorgt voor een continue tand en
mondholte verzorging gedurende de gehele dag. Onze
mondholte is een habitat voor een groot aantal bacteriën die zich op het tandoppervlak
vestigen en zich vermenigvuldigen. Ze zetten suiker en voedselresten om in zuur, dat het
glazuur kan aantasten.

MICROSILVER PLUS Hygiëne & Protection Mondspray
Artikelnummer: 25140-1
Verlost ook onderweg de mondholte van 99% van alle
ziektekiemen – dankzij het antibacteriële en antivirale
Microsilver BG . De spray voorkomt dus tandplak, cariës en
parodontose, ondersteunt het oraal microbioom en zorgt
overal en altijd voor een frisse adem.

•
•
•
•

• Hygiënisch reinigende, verfrissende mondspray voor
een gezonde mondflora;
• Bevrijdt de mondholte met MicroSilver BGTM van
99,99% van alle kiemen, zoals bacteriën en virussen;
Voorkomt plaque, cariës en parodontosis en heeft een ontstekingsremmende
werking;
PLUS: Aloë Vera Barbadensis Gel stabiliseert en reguleert het tandvlees. Het versterkt
ook de antibacteriële en antivirale werking van MicroSilver BG™;
PLUS: Salie en Echinacea regelen verminderde mondslijmvliezen;
Munt brengt onmiddellijk en effectief een langdurige frisse adem. En onderstreept
de reinigende werking in de mond die door MicroSilver BG™ wordt bereikt.
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Verfrist onmiddellijk en langdurig. De lichte textuur bereikt gemakkelijk zelfs de ruimtes
tussen de tanden en dankzij antibacteriële, antivirale MicroSilver BG™ wordt 99,99% van alle
kiemen, zoals bacteriën en virussen, geëlimineerd. MicroSilver BGTM creëert een langdurige
beschermende laag die zelfs 12 uur lang bescherming biedt tegen ziektekiemen.

MICROSILVER PLUS LR MICROSILVER PLUS Handcrème
Artikelnummer: 25065-1
De handcrème biedt een blijvende ondersteuning voor droge
gekloofde huid door frequent handen wassen en geeft een
zijdezacht, goed verzorgd gevoel aan de handen. Het
antibacteriële, antivirale Microsilver BG verwijdert ziektekiemen.
Het microbioom kan zijn natuurlijke balans terug vinden.
•

Voedende speciale zorg voor de handen - voor een microbioom
in balans;
• Intensiveert de verzorging van droge, gebarsten handen, bijv.
door veelvuldig handen te wassen;
• Verwijdert ziektekiemen zoals bacteriën en virussen - dankzij antibacteriële,
antivirale MicroSilver BG™;
• PLUS: Mineralencomplex ZIN'CÎTETM beschermt tegen milieu- invloeden zoals
UVA/UVB-stralen;
• PLUS: Dexpanthenol biedt intensieve verzorging en vocht. Direct en langdurig effect.
Het dringt diep door in de droge huidplooien van de gebarsten huid, stabiliseert en
regenereert de gestreste huid snel en effectief.
Onze handen worden elke dag blootgesteld aan invloeden van buitenaf. Ze komen vaak in
contact met ziektekiemen zoals bacteriën en virussen. Ze worden vaak gewassen of
gedesinfecteerd. Vuil, kou en zon tasten ook de huid en zijn microbacteriële beschermlaag het micro-organisme - aan. De LR MICROSILVER PLUS handcrème voor een intacte microbiële
huid ondersteunt de natuurlijke regeneratie van een droge, schrale huid. De huid regenereert.
Het microbioom kan zijn natuurlijke balans weer vinden.

8

LR MICROSILVER PLUS Microsilver Plus Hand gel
Artikelnummer: 25051
Ook voor onderweg: te gebruiken als verfrissing, wanneer er
geen water in de buurt is. Geeft de handen een bijzonder zuiver
gevoel.

MICROSILVER PLUS Microsilver Deo Roll-on
Artikelnummer: 25022
Deo Roller zonder alcohol en aluminiumzouten maar met
antibacteriële werking. Deze Deo verzorgt gevoelige oksels en laat
een aangenaam, fris gevoel achter.
•
•
•
•
•
•

Drievoudige werking: antibacterieel, regulerend en
stabiliserend;
Dankzij de combinatie van microzilver en talk worden alcoholen aluminiumzouten vermeden;

Talk houdt vocht vast;
Dexpanthenol verzorgt en verzacht de gevoelige huid van de onderarm;
Zinkzout absorbeert de geuren;
Deo Roll-on - effectieve bescherming en frisheid tot 24 uur lang.
De deodorant geeft een aangenaam gevoel van frisheid en biedt dankzij de antibacteriële
werking van de MICROSILVER PLUS formule met zuiver zilver een betrouwbare deodorant
werking tot 24 uur lang. De zachte deodorant kan zelfs op een zeer gevoelige huid worden
aangebracht.

Microsilver plus

LR MICROSILVER PLUS Microsilver Plus Waschcreme
Artikelnummer: 25000
Reinigt mild, poriën-diep en kalmeert de gezichtshuid. Elke dag,
’s morgens en ’s avonds het gezicht reinigen met de
antibacteriële reinigingscrème.
•
•
•
•
•
•
•

Sallcylzuur verwijdert dode huidcellen;
Dexpanthenol verzorgt en kalmeert de huid;
Zink ondersteunt het herstel van de huid;
Zachte en poriëndiepe reiniging;
Opent de poriën;
Talg kan beter afgevoerd worden;
Bij acne, ontstekingen, psoriasis, enz., de wat dikkere
huid.

LR MICROSILVER PLUS Microsilver Plus Face Cream
•

Artikelnummer: 25001

Voorkomt huidonzuiverheden
Verfijnt het uiterlijk van de huid.
Aanbrengen
bijvoorbeeld
na
de
face
wash.
Defensil ondersteunt/ versterkt de huidbarrière. Met zink en
dexpanthenol. Drievoudige werking: antibacterieel, regulerend en
stabiliserend. De gezichtscrème is een antibacteriële
verzorgingscrème voor een schonere huid. De MICROSILVER PLUS
formule met zuiver zilver heeft een antibacteriële werking en
normaliseert het uiterlijk van de huid. Zinkoxide en dexpanthenol
ondersteunen een verfijnde teint die er glad en gelijkmatig uitziet.
Als het microbioom onevenwichtig is, kunnen ziektekiemen
zoals bacteriën en virussen zich verspreiden en de
natuurlijke beschermende barrières aantasten. De gevolgen
kunnen zijn: ontsteking, irritatie, eczeem, jeuk, roos, en nog
veel meer klachten en klachtjes. Deze natuurlijke
beschermende barrière moet worden beschermd en ons
microbioom moet weer in balans worden gebracht zodat wij
onze gezondheid en vitaliteit terugkrijgen.
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De gezondheid voordelen, de werkzame
stoffen, alle producten uit de
Microsilver plus lijn.
In onderstaande afbeeldingen uit de speciaal ontworpen flyer staan alle gezondheid
voordelen, de werkzame stoffen en alle producten uit de MicroSilver plus lijn beschreven.

Microsilver plus
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Celien van Dalen
info@reflex-zwolle.nl
06-53945165

Door de jaren heen heb ik veel studies gevolgd op het gebied van orthomoleculaire therapie.
Ook in deze studies en in orthomoleculair vakbladen kom ik de gezondheid voordelen van
microzilver tegen. Vanuit vakkennis en vanuit jarenlange praktijkervaring herken ik deze lijn
als een fantastisch productlijn voor je gezondheid.
Herken je problemen of klachten bij jezelf of bij jouw cliënten/ klanten?
In mijn praktijk hoorde ik ze regelmatig. Hoe fijn is het als jij een gerichte oplossing kunt
bieden. Ook veel van mijn collega’s kennen positieve verhalen van gebruikers.
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Welke voordelen heb ik al vaak gehoord
Mond en tanden:
✓
✓
✓
✓
✓

Geen slechte en vervelend ruikende adem;
Tandvlees verminderd of geheel niet meer ontstoken;
Parodontitis hersteld;
Sterker tandglazuur;
Geen of minder aften in de mondholte.

Haar en hoofdhuid
✓
✓
✓
✓

Geen roos meer;
Geen jeuk meer op de hoofdhuid;
Psoriasis sterk verbeterd;
Geen eczeem meer.

Huid
✓
✓
✓
✓
✓

Rustiger huid;
Minder acne;
Beter gevoede huid;
Sterke verbetering van psoriasis en eczeem klachten;
Minder puistjes.

Sterke transpiratie
✓
✓
✓
✓

Een normale transpiratiegeur;
Geen geïrriteerde huid onder de armen;
Geen schaamtegevoel door de sterk ruikende lichaamsgeur;
Langdurige frisse geur;

Welke voordelen ken jij nog meer?
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Hoe kun jij ze aanbieden
Als professionals weten jullie in je eigen vakgebied als geen ander hoe belangrijk en hoe
bepalend een goede gezondheid is. Jullie kennen de invloed op de algehele gezondheid.
Deze microsilver plus lijn geeft volop mogelijkheden.
Gezondheid voor de cliënten/ klanten;
Als partner producten met 30% korting inkopen en extra winstmarge verkopen;
Of adviseren en verkopen via een eigen (gratis) gepersonaliseerde e-Shop. Dit is een
voorbeeld van mijn LR-pagina. Als je dan doorklikt naar eShop zie je mijn
gepersonaliseerde e-Shop. Dit kun je zien doordat mijn gegevens links bovenin
staan. Hier komen dan jouw gegevens te staan. Hoe cool is dat, je eigen eShop. Maar
veel belangrijker; de e-shop krijg je zonder extra investering. Bij je
partneraanmelding kun je al zonder extra kosten je eigen e-shop maken. Maar
bovenal, hoe gemakkelijk werkbaar. Je hoeft slechts de link door te geven aan je
klanten waar zelf de bestelling gedaan kan worden. Naast de microsilver producten
zijn er vele andere gezondheid producten en supplementen. Aloë vera staat aan de
basis van veel producten. Hierin is LR Health & Beauty specialist. In dit document
kun
je
alles
lezen
over
de
kracht
van
Aloë
vera.
Financieel voordeel op verkoop;
Ook een mogelijkheid is je eigen team opbouwen. Niets moet, net wat jij wilt;
En voor de extra duidelijkheid; Je wordt nergens lid van, er zijn geen verplichtingen
tot koop. Geen verplichtingen; niets moet, er kan veel. Velen kiezen
ervoor de producten zelf te gebruiken en/ of te verkopen in de eigen salon of
praktijk.
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Hoe word jij partner
Samenwerking geeft verbinding en verbinding geeft kracht.
Mijn werkwijze is gericht op samenwerken en verbinden. Dat is voor mij de enige manier die
voor mij werkt en bij mij past. Vanuit verbinding kun je het beste aan jezelf en aan de mensen
om je heen geven. Immers, een gezonde verbinding met jezelf en je naasten maakt het
mogelijk dat je de ontdekking van het geluk in jezelf ontdekt. Van daaruit ontstaat inzicht in
het onderhuidse verlangen hoe jij wilt werken, hoe en wie jij bent en hoe jij dit kunt verbinden.
Dat onderhuidse verlangen is dat wat wij allemaal voelen, misschien zoek jij ook een maner
hoe jij dit kunt vervullen.
Zo is het ook als jij besluit teampartner te worden van LR Health & Beauty en met mij samen
gaat werken. Intern zijn er mogelijkheden trainingen te volgen over productkennis,
marketing- en ondernemerstools.
LR Health & Beauty is een heel open en transparant bedrijf die al 36 jaar actief is en heeft laten
zien een stabiel en gezond bedrijf te zijn.
Een ieder kiest de werkwijze die bij hem of haar past. Voor de ene persoon is dat puur gebruik
maken van de mogelijkheid tot inkopen met hoge inkoopkortingen. Voor de ander om de
producten aan te bieden in de eigen praktijk of salon. En weer een ander wil er een business
mee opbouwen. Doen wat bij jou past, zonder inkoop- of andere verplichtingen.
Regelmatig geef ik specifiek over netwerkmarketing of over de producten een informatie
bulletin uit. Er zijn nog diverse (gratis) online trainingen, blogs en lezingen in de maak. Wil je
hiervan op de hoogte worden gehouden dan kun jij je hier daarvoor aanmelden;
https://reflex-zwolle.activehosted.com/f/68
teampartner worden gaat gemakkelijk. Naast het invullen van je partner aanvraag formulier
een bestelling plaatsen middels het ‘first order’ formulier van € 180,00 aan producten. Dat is
je eerste bestelling. En daarbij de informatie/ begroetingmap van € 29,00. Of je kiest voor een
vaststaand productpakket.
Deze ingevulde formulieren mail je naar mij en ik zorg voor je inschrijving.
Na je inschrijving kun je:
➢ Met ca 25 - 30% korting inkopen en met ruime marge verkopen;
➢ Een gratis gepersonaliseerde eShop aanmaken zonder extra kosten. Dit kun je
gebruiken door mensen hierop te attenderen voor verkoop;
➢ Voor wie verder wil; je kunt trainingen volgen, je eigen team opbouwen.
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Samengevat; het enige wat jij hoeft te doen zijn de volgende twee stappen:
1. Het partner aanvraagformulier in vullen;
2. Je eerste bestelformulier invullen tot een bedrag van €180,00 en de informatiedocumentatiemap van€ 29,00.

De werkwijze, het invullen van de formulieren heb ik in dit document stapsgewijs uitgelegd.
Hierin ook de links naar de inschrijfformulieren. Deze staan ook onderaan dit document,
lekker gemakkelijk om gelijk uit te printen en in te vullen.
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Optie 2: Wil jij geen partner worden en wil jij niet met ca 25 - 30% korting inkopen? Maar wil
jij wel de producten gebruiken? Dan wil ik je het volgende aanbieden; je mag je verzendkosten
bij mij terug vragen. LET OP; dit kun je doen bij een aankoop vanaf € 25,00. En alleen als je
via mijn LR-eShop je producten hebt gekocht. Klik vanaf deze pagina door naar de eShop. Je
kunt controleren of je op mijn pagina bent door te kijken of je links bovenaan mijn naam ziet
staan. Nadat jij hier je bestelling hebt gedaan mail of app je mij je bestelbevestiging en je
ontvangt van mij je verzendkosten retour.

Verder groeien in gezondheid
Naast de ondersteuning van de microsilver plus lijn met eventueel een aloë vera drinking gel
is voeding de basis van een goede gezondheid.
Een goed advies is om naast de microsilver plus lijn ook te kijken of de voeding verbetert kan
worden door te starten met het voeding programma RefleX Natuurlijk (w)eten. Ontwikkeld
o.a. vanuit de orthomoleculaire voedingsleer.
Goed voor ons zelf zorgen betekent immers een gezond lichaam en geest. Met de juiste volop
gevarieerde voeding is echt de eerste stap. Juist omdat je met RefleX Natuurlijk (w)eten werkt
naar een gewoon gezonde leefstijl waarin je alle mag eten in de voor jou goede verhoudingen.
Afgestemd op jouw persoonlijke behoefte. Ontwikkeld vanuit orthomoleculaire
voedingsleer, westerse- en natuurgeneeskunde en volop aandacht en praktische
stappenplannen voor mindset en gedragsverandering.

Microsilver plus

En juist omdat we in fase 1 je lichaam zelf laten reinigen,
herstellen en opbouwen kun je in fase 2 werken naar jouw
persoonlijke leefstijl De methode die gewoon eten is,
gemakkelijke handvaten heeft en voor iedereen mogelijk is uit te
voeren.
Zoals Hippocrates het al wist ‘laat voeding je medicijn zijn’, en
waar ik voor de volle 100% achter sta. Laten wij het weer
oppakken en onszelf gezondheid gunnen. De missie van mij en
alle RefleX Natuurlijk (w)eten coaches is: ‘Nederland gezond(er)
maken’. Laten we hier samen aan werken en NU mee starten.
En gezond worden en blijven met een gezond gewicht doe je
met RefleX Natuurlijk (w)eten. Er zijn meerdere mogelijkheden:
•
•
•
•

Ga zelf met het boek aan de gang;
Of kom naar mijn praktijk of van één van de RefleX Natuurlijk (w)eten coaches;
Bij een aantal coaches kun je een cursus volgen van 9 bijeenkomsten;
Of volg de uitgebreide online cursus waarin je nog veel meer kennis en informatie krijgt
over de kracht van voeding.

Wij hebben het zo gemakkelijk mogelijk voor je gemaakt door in het boek RefleX Natuurlijk
(W)eten maar liefst 10 weken menu’s staan. 5 weken voor fase 1 en 5 weken voor fase 2.
(H)eerlijke weekmenu’s vol met gezonde, pure en lekkere producten. Nadat in fase 1 je
lichaam heeft gereinigd, hersteld en opgebouwd, en je gezondheid is hersteld daar waar nodig
en indien gewenst de nodige kilootjes bent kwijt geraakt ga je in fase 2 producten toevoegen
op weg naar je persoonlijke leefstijl. Om je een beeld te geven; een inkijkje in het boek kun je
hier bekijken.
Natuurlijk kun je zelf aan de slag met het boek waarin veel informatie staat en alle stappen
praktisch zijn gemaakt. Je kunt hier een exemplaar
van het leefstijl- en voedingsprogrammaboek voor
jezelf regelen. Wil je met begeleiding aan de gang?
Kies dan voor coaching in mijn praktijk of ga aan de
slag met het uitgebreide online programma met
persoonlijke coaching waar je nog veel meer leert
over leefstijl en voeding.

En denk je nu; ‘ik heb zelf een salon of praktijk en
ook mijn klanten zijn gebaad bij goede voeding’.
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Wil jezelf voedingscoach worden en voeding opnemen in jouw behandeling? Dan kun je
opgeleid worden tot RefleX Natuurlijk (w)eten coach door het volgen van de coachcursus.
Of de twee krachtige lijnen te combineren en te werken als adviseur van de RefleX Natuurlijk
(w)eten methode en van LR Health & Beauty, dat kan in deze online cursus tot
gezondheidscoach.

Hopelijk heeft deze informatie over de microsilver plus lijn je de juiste inzichten en kennis
gegeven over de diverse producten en mogelijkheden.
Onderaan dit document staan nog de inschrijfformulieren.
Heb je er vragen over, laat het gerust weten. We kunnen altijd een telefonische of online
afspraak maken. En natuurlijk ben je welkom, of ik kom naar jou, om bij een kopje thee of
koffie een en ander te bespreken.

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