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Mijn ervaring met

RefleX Natuurlijk (w)eten
Carla vertelt
Beau
Carla aan het woord over haar ervaring met
RefleX Natuurlijk (w)eten en RefleX - Zwolle
Wat heeft het haar gebracht?

1.

Waar worstelde je mee, of wat is de reden dat
je mij hebt ingeschakeld?
Toen ik bij je kwam zat ik echt niet lekker in mijn vel, ik
had heel veel stress. Zowel lichamelijk als geestelijk.
Via via had ik over RefleX Natuurlijk (W)eten gehoord en wat je daar mee kon
bereiken. Dat wilde ik ook proberen. Ik was er helemaal klaar mee en wilde weer in
balans komen en mij happy voelen. Ik had veel mee gemaakt en ik wilde het nu echt
goed aanpakken. En op een gegeven moment gebeurde er nog iets waardoor ik
chemo moest ontvangen, en erge huidontstekingen kreeg.

2.

Heb je ook een product gebruikt die aan jouw herstel heeft
bijgedragen?
Ja, net voor de loc down was ik al met de Aloë vera Sivera begonnen en ik heb een
mineralencomplex gebruikt om mijn zuur-base te herstellen. En…… en dat is echt
mijn grote geluk gebleken, ik had ook de Emergency box meegenomen. Dat bleek

een groot geluk toen ik chemo moest hebben, en na mijn chemo nog veel
huidontstekingen had, deze heb ik toen regelmatig gebruikt. En zelfs na zo’n heftige
kuur zag ik het per dag verbeteren.
Ik ben toen ook partner van LR geworden omdat ik deze en nog wat andere
producten wilde blijven gebruiken, en dan is dat gewoon veel goedkoper omdat je
dan met hoge inkoopkorting bestelt, ik zou een dief van mijn eigen portemonneezijn
als ik dat niet deed.
Ik gebruik de emergency spray nu voor veel meer dingen, ik had kloven in mijn hand,
hier doe ik nu ook eerst de spray op en dan de concentrated gel, gewoon super de
snelheid waarmee dat werkt. Dat geeft gewoon een goed gevoel.

3.

Wat heeft mijn dienst/ of product jou opgeleverd?
Echt heel veel. Lichamelijk gezien dat mijn darmen nu eindelijk in balans zijn, en ik
heb geleerd over de zuur-base om deze te herstellen en waarom dat goed is. Ik zit
beter in mijn vel, voel mij energieker. En ik eet ook veel lekkerder. RefleX Natuurlijk
(w)eten heeft mij echt mijn gezondheid terug gegeven.
Maar ook omdat ik echt heel open eerlijk alle problemen bij jou op tafel heb gelegd.
Die openheid kon gelukkig, dat was het keerpunt om mij beter te voelen.
In het begin moet je even je draai vinden met eten koken en wat voor mij het beste
werkt, nu weet ik hoe en wat ik kan eten en gaat het goed, en kijk ik steeds welk
gerecht ik ga maken.

4.

Hoe heb jij werken met mij ervaren?
Heel fijn en goed. Jammer dat er door corona nu langer tijd tussen heeft gezeten. Je
hebt mij geholpen overzicht te geven in alles en de weg naar herstel laten zien.

5.

Welk aspect vond je het meest waardevol? Of als je een product
gebruikt hebt; wat bevalt jou het meeste aan het product?
Het inzicht wat ik heb gekregen. En ik ga verder met de producten te gebruiken,
gewoon vanwege de bijzonder goede en snelle resultaten.
Ik wil rustig producten uitbouwen vanwege bijzondere goede resultaten.
Gewoon blij dat ik dit allemaal heb ontdekt.
En de eerste, bijna 4 weken was ik al 3 kilo kwijt, ook super fijn dat dat nu lukt.

De recepten uit het boek zijn gewoon super lekker.

6.

Zou je mijn dienst/product bij een ander aanbevelen en wat zou jij dan
willen zeggen?
Jazeker, ik gun het anderen ook om zich beter te voelen en te herstellen van
klachten. En ik heb het pas nog aan een vriendin verteld die heel veel last van
psoriasis heeft.

7. Heb je nog tips voor me? Of wil je nog iets toevoegen?
Niet echt, ben gewoon blij zo. En ik ga zeker door met RefleX Natuurlijk (w)eten, ik
ben veel te blij dat ik nu gewoon naar het toilet kan, en met de producten.
Toen ik partner ben geworden bij LR was het enige wat ik in het begin lastig vond,
was dat ik wat moeite had met het woord “partner” bij LR. Dat riep bij mij iets op van
‘wat moet ik er allemaal mee’, ‘hoezo ben ik partner’. Ik wilde er verder niets mee,
alleen maar met hoge korting inkopen.
Je hebt het uitgelegd dat ik verder niets moet, gelukkig maar want ik wil het gewoon
rustig opbouwen en dan zie ik dan wel weer verder.

Groetjes,
Carla

