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.
Detta leder till en överlägsen näringsabsorption på cellnivå - inte
bara av Cellfoods egen näring, utan även av alla andra näringsämnen 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
• balansera Ph-värdet

Bruksanvisning – Cellfood® MultiVitamin
Du har valt en kvalitetsprodukt och vi är säkra på att du kommer att
få bra resultat och bli nöjd om du följer dessa enkla råd.
Skaka flaskan kraftigt och spraya 6 gånger direkt i munnen en
gång om dagen, eller 3 sprayningar på morgonen och 3 på
kvällen, om du föredrar det.
Multivitamin smakar bra och kan även ges till barn. För små
barn kan det räcka med 1 x 3 sprayningar per dag.
Blandningen är starkt orangefärgad så var försiktig så att du
inte spiller den på kläder.
Allt innehåll i Cellfood MultiVitamin – vitamin A, C, D, E, B1, B2, B3,
B5, B6, B12, folsyra, biotin och Cellfood (som består av 78
spårämnen, 34 enzymer, 17 aminosyror, elektrolyter samt syre och
väte), är naturligt förekommande ämnen som är essentiella för
kroppens funktioner.
MultiVitamin är tillverkat genom en unik process som får
näringsämnenas molekyler att anta en naturligt optimal form. Detta
gör att cellerna kan tillgodogöra sig näringen mycket effektivare än
med konventionella kosttillskott.
Observera att MultiVitamin inte ersätter daglig dos av Cellfood
original, även om MultiVitamin innehåller en viss mängd Cellfood.
Denna fungerar snarare som en bärare av det värdefulla innehållet i
MultiVitamin direkt till dina celler och bidrar till föryngring och
vitalisering av kroppen och alla dess organ.
Läs mer om våra produkter på www.cellfood.nu
Tre sätt att beställa:
webbutik:
ebrev:
telefon:

www.cellfood.nu
info@cellfood.nu
018 38 68 24
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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.

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

