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Mijn ervaring met;
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Aloë Vera
Gerrie vertelt
Beau
Gerrie aan het woord over haar ervaring met RefleX Natuurlijk (w)eten.
Wat heeft het haar gebracht?

1. Waar worstelde je mee, of wat is de reden dat je

mij hebt ingeschakeld?
Op veel vlakken had ik last van mijn gezondheid. Ik had
eczeem, veel last van zuurbranden, mijn huid jeukte heel
erg, ik zat gewon niet lekker in mijn vel, mijn gewrichten
deden pijn, en het zou fijn zijn wat kilo’s kwijt te raken. En
uit het bloedonderzoek was gekomen dat er te weinig witte
bloedlichaampjes waren en mijn cholesterol en de
leverwaardes waren sterk verhoogd.
Heel veel redenen dus om aan mijn gezondheid te werken.
2. Heb je ook een product gebruikt die aan jouw herstel heeft

bijgedragen? (Bijvoorbeeld de Aloë Vera?)

Ja, de aloë vera Sivera heb ik gebruikt, die ervaar ik echt als enorm goed. En ik heb
een speciaal detox product een keer gebruikt.
3. Wat heeft mijn dienst/ of product jou opgeleverd?
Echt heel veel. Mijn eczeem is weg. En al heel erg snel had ik geen zuurbranden
meer. Ik ben 11 kg afgevallen.
En ook gewoon leuk, op de meetuitslagen is mijn metabolische leeftijd gedaald van
74 naar 60 jaar. Ik ben dus 14 jaar jonger geworden. Hoe leuk is dat!
En echt heel bijzonder. Na 1.5 maand ging op opnieuw bloedprikken, mijn
leverwaardes waren sterk verbetert, de waarde was met de helft gedaald wat echt
heel erg goed is! En yes, mijn cholesterol was ook goed nu.
4. Hoe heb jij werken met mij ervaren?
Als heel toegankelijk. Gemakkelijk en fijn in de omgang, ik voelde mij vertrouwd en
veilig en kon gewoon echt alles vertellen. Ik voelde mij gelijk op mijn gemak bij je.
5. Welk aspect vond je het meest waardevol? Of als je een product

gebruikt hebt; wat bevalt jou het meeste aan het product?
Het “gewone” eten. Geen moeilijke recepten of moeilijke producten. Nee, je loopt
gewoon de winkel in en haalt waar je zin in hebt, alles ligt in de gewone supermarkt.
Mijn hele gezin at gewoon mee omdat het ook gewoon hartstikke lekker is. Het
gebruik van kruiden maakt het ook lekker, daar heb ik ook veel van geleerd. Sommige
recepten paste ik aan als ik net een ander ingrediënt in huis had, en dat kan ook heel
gemakkelijk.
6. Zou je mijn dienst/product bij een ander aanbevelen en wat zou jij dan

willen zeggen?
Jazeker, dat heb ik ok al regelmatig gedaan. Als ik ergens tevreden over ben dan doe
ik dat en bedenk dan maar dat ik dat zelf ok fijn zou vinden om te horen. Juist ls je
ergens naar op zoek bent is het fijn dat van een ander te horen.
7. Heb je nog tips voor me? Of wil je nog iets toevoegen?
Ben gewoon super tevreden. Ik zou zeggen “ga zo door”.

8. Wat heeft dit jouw gebracht?
Eigenlijk best wel heel veel. Ik leef gezonder, meer energie, voel me veel fitter als
eerst. Iets dat heel gemakkelijk past in mijn leven.

Groetjes Gerrie

