ARIIX Restoriix is een combinatie van zeoliet, koolstof en nutriëntrijke supervoeding,
dat vrije radicalen en ongewenste stoffen aantrekt en verwijdert, de pH balanceert,
het immuunsysteem ondersteunt en ook nog het natuurlijke ontgiftingsproces in het
lichaam versterkt.*

Hervindt Uw Balans*
We leven in een wereld die te vaak uit balans aanvoelt. Mix voortdurende stress met een drukke
agenda en teveel fast food – voeg daar nog milieuverontreiniging, kwik van amalgaamvullingen, conserveringsmiddelen in voeding, gifstoffen afkomstig
van plastic, schoonmaakmiddelen en slechte luchtkwaliteit aan toe – en het is niet moeilijk te begrijpen
waarom onze gezondheid nadelige gevolgen ondervindt. *
Al deze toxiciteit kan ervoor zorgen dat ons lichaam
niet optimaal functioneert en wanneer ons systeem
onder stress staat en uit balans is, kan het lichaam
kunnen we lijden aan een gebrek aan energie,
gewichtstoename of –afname en een verminderde
weerstand. Dus wat kunnen we doen om deze negatieve effecten te bestrijden? *
ARIIX is trots om Restoriix te introduceren, een reinigings supplement, dat het natuurlijke ontgiftingsproces
in het lichaam versterkt en helpt uw optimale balans
te bereiken. De combinatie van zeoliet, actieve koolstof en nutrientrijke voedingsstoffen in Restoriix kan
uw lichaam helpen met het kwijtraken van ongewenste gifstoffen en het hervinden van uw balans.*

*Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de
Amerikaanse Food and Drug Administration. Dit
product is niet bedoeld voor de diagnose,
behandeling, genezing of het voorkomen van
ziekte.

Restoriix - Van A tot Zeolite*
De ingrediënten gebruikt in Restoriix zijn verzameld over de hele wereld en gecombineerd om een
reinigings supplement te creëren dat werkt in synergie met uw lichaam om uw natuurlijke balans
en vitaliteit te herstellen.*

Zeolite: Zeolieten zijn natuurlijke vulkanische mineralen, die in
bepaalde delen van de wereld worden gedolven. Zeolieten ontstaan
als gevolg van een chemische reactie tussen het as van een vulkaan
en het zout van de zee in gehard lava over een periode van duizenden jaren. Zeoliet heeft een unieke structuur met grote gaten, die
vrije radicalen aantrekken, vasthouden en vervolgens verwijderen
uit het lichaam.*
Dankzij de honingraat-achtige structuur vangt zeoliet ongewenste
stoffen op een cellulair niveau. En omdat het een van de weinige
negatief geladen mineralen1 in de natuur is, werkt zeoliet als een
magneet voor vrije radicalen. Eeuwenlang zijn poeders van specifieke zeolieten gebruikt in Azië ter bevordering van de gezondheid.*
In het algemeen is zeoliet een goede keuze voor:
Ondersteuning van een gezond immuunsysteem.*
Het helpen met verwijderen van vrije radicalen en andere ongewenste
stoffen.*
Het onderhouden van een gebalanceerde pH en het bevorderen van gezonde
2
alkalische (basische) niveaus, belangrijk voor de gezondheid
en voor een goede

immuunfunctie. Een lichaam met de juiste alkalische niveaus bevat veel zuurstof
3
hetgeen weer de natuurlijke weerstand
en het behoud van spiermassa bevordert. Dit

zorgt in essentie voor een vertraging van het verouderingsproces. *
*Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld voor de diagnose,
behandeling, genezing of het voorkomen van ziekte.
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Chlorella: In aanvulling op zeoliet bevat Restoriix ook chlorella, een groene alg
rijk aan chlorofyl. Dit helpt met de verwerking van zuurstof en ondersteunt het
lichaamseigen reiniginsproces door belangrijke eliminatiesystemen zoals de darmen,
lever en bloed te ondersteunen. *

Het heeft de potentie om onze natuurlijke ontgiftingsprocessen te ondersteunen door:*
Het ondersteunen van de immuunfunctie*
Te helpen met het handhaven van een gezond cholesterol en bloedsuikergehalte*

Actieve Koolstof van Wilgenschors:

Vanaf de tijd dat Hippocrates voor
het eerst de gezondheidsbevorderende eigenschappen van Wilgenschors rapporteerde is dit een
gewaardeerd ingrediënt, dat wereldwijd wordt gebruikt ter bevordering van de gezondheid.
Actieve koolstof afkomstig uit wilgenschors, een ingrediënt van Restoriix, kan tot 1000 keer zijn
eigen gewicht aan gifstoffen en andere chemicaliën aan zich binden en vasthouden. Vanwege
deze eigenschap is actieve koolstof een wereldwijd gebruikte reinigingsstof.4,5*

Organische Spirulina:

Geïsoleerd uit zoetwater algen, spirulina kan helpen door het
verstrekken van eiwit, ijzer, vitaminen, mineralen en vele andere essentiële micro-nutriënten, die
vaak ontbreken in ons voedingspatroon als een resultaat van onregelmatig eten, een hectisch
leven of een gebrek aan goede voedingskennis.

Chia Zaad: Een eetbaar zaad afkomstig uit de woestijnen in Zuid-Mexico, Chia zaden

zijn waarschijnlijk het meest bekend voor de “Chia Pets”, een soort sterrekruid nieuwtje in
de VS. Deze kleine maar formidabele zaadjes hebben een lange geschiedenis in gezondheid
en voeding. Tijdens de pre-Columbiaanse periode vormden Chia zaden een belangrijk deel
van het voedingspatroon van de Maya’s en Azteken en werden ze bewaard als overlevingsrantsoen voor de strijders van de Azteken. Tegenwoordig wordt Chia zaad steeds polulairder
vanwege hun gezondheidsvoordelen, die vergelijkbaar zijn met die van lijnzaad. 6 Chia is een
overvloedige bron van Omega-3 vetzuren en bevat ook een hoog gehalte aan antioxidanten.
Daarnaast heeft Chia zaad een hoog vezelgehalte en bevat het sporenelementen zoals
calcium, fosfor, mangaan, koper, molybdeen, zink, enz. 7 *

*Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld voor de diagnose,
behandeling, genezing of het voorkomen van ziekte.
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7. USDA SR-21 Nutrient Data (2010). "Nutrition Facts for Seeds, chia seeds, dried". Nutrition Data. Retrieved 2010-11-29.

Chlorofyl: Eén van de meest levengevende stoffen stoffen op aarde is chlorofyl. Dit is het
pigment, dat groene planten hun kleur geeft. Voeding die rijk is aan chlorofyl heeft een diep
groene kleur en helpt met het aanmaken van nieuwe bloedcellen en met het reinigingsproces in
het lichaam. Chlorofyl helpt ook met mondhygiëne en het neutraliseren van ongewenste lichaamsgeuren. 9 *

Gemberwortel:

Gember is populair vanwege zowel de
smaak als de positieve effecten op de gezondheid. Gember bevat
krachtige antioxidanten en het is aangetoond dat gember de
bloedcirculatie bevordert. Ook wordt gember al eeuwenlang
gebruikt bij het verlichten van maag- en darmklachten.9, 10 *

Harmonie en Gezondheid
Het bereiken van een natuurlijke balans is
essentieel voor ondersteuning van uw gezondheid. Het gebruik van Restoriix in uw dagelijkse gezondheidsroutine zal uw lichaamseigen
ontgiftingsproces ondersteunen en daardoor
helpen met het hervinden van uw balans.*
Aanbevolen Gebruik:
1 Schep (4.56 g) per dag met water of vruchtensap, bij
voorkeur een uur voor de maaltijd. Neem twee keer
per dag voor een meer intensieve reiniging.

Waarschuwing:
Vanwege de activiteit van dit product moet U een arts
raadplegen indien u voorgeschreven medicijnen
gebruikt. Wacht tenminste twee uur na inname van
Restoriix voor het nemen van medicijnen, omdat de
actieve koolstof de opname van uw medicatie kan
beïnvloeden.

Supplement Feiten
Dosering: 1 Schep (4.56 g)
Doseringen per Container: Ongeveer 28
Hoeveelheid Per Dosering ADH

Zeoliet (gemicroniseerd)
1500 mg
Chlorella (gebroken celwand)
Chia Zaad
50 mg
Natrium Koper Chlorofyl
Actieve Koolstof
100 mg
Organische Gemberwortelpoeder
Organische Spirulina
50 mg

*
*
*
*
*
*
*

* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) Niet Vastgesteld

Overige Ingrediënten: Natuurlijke Citroensmaak,
Appelpectine, Steviablad Extract, Rauwe Cacao

*Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld voor de diagnose,
behandeling, genezing of het voorkomen van ziekte.
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