Mer energi och bättre prestanda i vardagslivet –och
i dynamisk aktivitet – idrott, sport och tävling
Cellfood producerar syre och väte av vanligt vatten!
När Cellfood droppas i vatten eller jos startar Cellfoods unika vattenspjälkningsprocess.
När du dricker vattnet fortsätter Cellfood att skapa nytt syre och väte i
kroppen i upp till 3 dygn!
Detta pågår timme efter timme, och samtidigt levereras Cellfoods
ström av mineraler, enzymer, aminosyrer och elektrolyter till djupaste
cellnivå i kroppens alla delar.
Cellfood är ett mirakel på elektromagnetisk nivå!
Näringspartiklarna i Cellfood är - precis som kroppens egna vätskor
(blod, plasma lymfa) - i kolloidal form och negativt laddade.
Det gör att kroppen ”känner igen” Cellfood som en vän - cellerna tar
därför med lätthet emot näringsämnena och syret.

Bruksanvisning – Cellfood® Natural Weight Loss
Du har valt en kvalitetsprodukt och vi är säkra på att du kommer att få
resultat och bli nöjd om du följer dessa enkla råd.
Skaka flaskan och ta 20 droppar Cellfood Weight Loss i ett glas
rent vatten eller juice före läggdags.
Bästa resultatet får du om du inte ätit någon måltid på 3 timmar före
intaget. Cellfood Weight Loss kan tas på fastande mage.
Du kommer att få visst resultat även om du ”slarvar” med alla råd, men
för varje råd du kan följa ökar dina chanser att få optimalt resultat och
må ännu bättre.
Råd för bästa resultat:
•
•
•

Detta leder till en överlägsen näringsabsorption på cellnivå - inte bara
av Cellfoods egen näring, utan även av alla andra närings-ämnen som
intas inom 24 timmar efter att Cellfood druckits.

•

Inget annat preparat i världen kan göra detta!

•

Cellfood hjälper kroppen genom att:
• ge mer energi
• stödja andning och lungor
• minska mjölksyra
• förbättra näringsupptaget
• ge snabbare återhämtning efter skador
• reducera fria radikaler
• eliminera bakterier och parasiter
• syresätta cellerna
• ge lägre hjärtpuls
• öka produktion av blodceller och blodplättar
• förbättra mental fokus och skärpa
• balansera Ph-värdet

•

Drick mycket vatten under dagen. Upp till 8 glas är bra.
Ät mat med bra fiberinnehåll och långsamma kolhydrater, t ex färsk frukt,
grönsaker, sallad och helkornsprodukter.
Minska på socker, vitt mjöl, mjökprodukter, färdiglagat, bröd, pasta,
friterat, läskedrycker och alkohol.
Försök minska på potatis, ris och majs till förmån för hirs, quinoa, soja,
kikärtor och grönsaker.
Se till att få bra proteiner från fisk, fågel, linser, kikärtor, bönor, soja,
nötter, avokado och minska gärna på rött kött.
Motionera regelbundet, gärna ½ -timme varje dag.

Innehåll: endast 3 verksamma ingredienser plus vatten
L-Carnitine - en vitaminliknade aminosyra som kroppen själv naturligt
producerar och som hjälper kroppen att transportera långa fettsyror (LCFA)
ini cellernas mitokondrier där de omvandlas till erengi (ATP)
Garcinia Cambogia - en pumpaliknande asiatisk frukt som innehåller extremt
mycket Hydroxycitricsyra som dämpar aptiten och reducera leverns fettsyntes
och minskar på så vis mängden ackumulerbart fett för kroppens celler.
Cellfood original - dock inte full dagsdos utan en mindre mängd som
fungerar som bärare av de verskamma innehållet i denna produkt och gör
det mer biotillgängligt och ersätter inte dagligt intag av Cellfood original.
Allt innehåll i Cellfood Weight Loss är naturligt förekommande ämnen som är
essentiella för kroppens funktioner.

Amerikanska senaten konstaterade redan 1936 (doc No 264) att:

Kort om Cellfood....lite historik
Cellfood är i sanning en unik produkt med en fantastisk historia som
börjar med forskaren Everett L. Storey som använde 42 år för att
utveckla metoden, som bygger på ett Nobel-pris, (och det tar faktiskt
än i dag 9 månader att tillverka varje sats Cellfood).
Du kan läsa mer om detta, och exakt hur Cellfood fungerar i boken
CELLFOOD av Dr. David S. Dyer, som du även kan köpa genom
oss.
Här följer några utdrag ur boken:
Albert Einstein kallade Everett Storey för ett geni eftersom han bl a
utvecklade den unika ”vattenspjälkningsmetoden”. Ev (som han
föredrog att kalla sig) var expert på deuterium, den ickeradioaktiva
väteisotopen, tungt vatten och atomära bindningstekniker. Under
andra världskriget fick Ev tyvärr bevittna hur hans uppfinning
användes av andra för att bygga vätebomben, men han var en
humanitär person och ville så gärna göra något bra för människorna
och jorden.
Därför fortsatte han envist att forska och i mitten av 50-talet kunde
han lansera produkten Cellfood som bygger på samma
vattenspjälkningsmetod – ett kosttillskott som han menade kunde bli
en stor hjälp för bekämpning av ohälsa på jorden.
Cellfood är i grunden en lösning gjord av växtdelar från de allra
bästa växtkällor. I denna bevaras potenta näringselement i fri form
och levereras direkt till varenda cell i kroppen. Denna fantastiska
lösning stöder och optimerar alla biokemiska aktiviteter i kroppen,
och kompletterar vår diet med det som våra moderna
odlingsmetoder och den moderna livsmedelsindustrin berövat oss.

.....många amerikaner lider av allvarliga brister som leder till ohälsa
på grund av det ”alarmerande faktum” att frukt, grönt och säd nu
odlas på enorma arealer där jorden blivit utarmad på livsnödvändiga
mineraler. Brist på en enda av de viktigaste mineralerna resulterar i
sjukdom....ingen människa kan idag äta så mycket frukt och grönt att
hon får i sig tillräckligt av alla viktiga mineraler.......

Så här säger Everett Storey i sin bok ”Beyond Belief”:
”Cellfood spjälkar vatten till syre och väte och kroppens alla celler får
näring via en kontinuerlig ström av 78 essentiella näringsämnen som
är obundna i lösningen. Detta kan ske tack vare närvaron av fritt väte
och syre som sörjer för oxidation och reduktion i en kedjereaktion
som eliminerar gifter, återuppbygger vävnaderna och tillför cellerna
ren näring.
Mineraler är nödvändiga för 95 % av kroppens dagliga funktioner.
Utan mineraler kan kroppen inte tillgodogöra sig näring. Mycket av
de naturliga spårmineralerna har p g a missbruk av odlingsjordar
försvunnit och saknas därför i födan.”

Läs mer om våra produkter på www.cellfood.nu
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