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Neem twee capsules tijdens de maaltijd.

V:  Wat zijn de kruiden van het element water? 
A:      Kruiden van het element water werken op de nieren en blaas, de twee
      organen die het meest met dit element worden geassocieerd in de
      traditionele Chinese geneeskunde. Wanneer dit element in evenwicht is,
      ben je oplettend, introspectief en kalm. Wanneer dit element uit balans is,

  kun je geïsoleerd, angstig en vergeetachtig worden.

AANBEVELING 

CASSIA TORA 
Cassia tora-zaden vormen een goede bron van antioxidanten en hebben 
reinigende eigenschappen. Ze worden ook gebruikt om de gezondheid van 
het hart en de bloedvaten te verbeteren en ter ondersteuning van de lever, 
de ogen en het proces van het lichaam om afvalstoffen af te voeren.

MAI MEN DONG-WORTEL  
Deze knol staat bekend om zijn hydraterende eigenschappen en wordt 
in de traditionele Chinese geneeskunde gebruikt om de maagfunctie te 
ondersteunen, irritatie weg te nemen en de productie van lichaamssappen 
te bevorderen.

SOPHORA-BLOEM 
Deze bloem van de boom die ook wel pagodeboom wordt genoemd, heeft 
adstringerende kwaliteiten en wordt gebruikt voor een gezonde bloeddruk.

VEELGESTELDE VRAGEN 

VOOR BALANS EN FLUÏDITEIT
Het Lifestream®-supplement is ontworpen om de bloedsomloop te stimuleren 
met kruiden van het element water, die bijdragen aan de balans en fluïditeit van 
het lichaam. Deze formule zorgt ervoor dat het bloed goed in het lichaam 
circuleert, wat cruciaal is voor een goede gezondheid. 

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Lifestream® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration® en ontworpen om 
de bloedsomloop te stimuleren, bij te dragen aan een optimale gezondheid door 
middel van de juiste voeding en het lichaam in balans te houden. Lifestream® is 
exclusief samengesteld met een gepatenteerde mix geconcentreerde kruiden 
voor optimale effectiviteit. Het is een unieke combinatie van de Oostelijke 
kruidentraditie en de Westerse wetenschap.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN

Productfiche

Lifestream®

VOORDELEN

• draagt bij aan een goede 
cardiovasculaire gezondheid

•  stimuleert de bloedsomloop

•  voor een optimale gezondheid

IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD

GEMAAKT VAN 
NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN

FORMULE GEBASEERD 
OP DE EXPERTISE VAN 
DE EIGENAAR

GECERTIFICEERD 
ALS KOOSJER 

GECERTIFICEERD 
ALS HALAL




