GEBRUIKSAANWIJZING & INFORMATIE- HUID BEHANDELING
ONDERSTEUNING VAN HET IMMUUN SYSTEEM: VERJONGING door Mac-life-Plus natuurlijke Creme

License Nr.: 10-6049888 (Thailand); EU & International pending
www.mac-life-plus.com
Mac-life-Plus natuurlijke creme biedt U een innovatief 100% organisch kosmetisch produkt dat de gezondheid excellent bevordert; onze Produkten zijn
geproduceerd op basis van 100% zuiver zeewater en ontwikkeld volgens moderne Technologie en onderzoeken – wij helpen U, Uw huid (Uw grootste orgaan!) op
de beste wijze te verzorgen – wij garanderen grootste reinheid bij onze Produkten: zelfs ons produktie water kommt uit eigen bron en heeft een grotere
zuiverheid als het meeste mineraalwater.
Onze produkten zijn in gerenommeerde, internationale gecertificeerde laboratoria getest en hebben een bewezen anti-bacterieel, huid-herstellend en
beschermend effect.
Wij werken met respect voor mens en dier, onze produkten worden nooit op dieren getest en bevatten geen parabenen of andere konserveringsmiddelen.
Mac-life-Plus natuurlijke creme: een zeer uniek alternatief voor bestaande Methoden voor Gezondheidsbevordering en Schoonheids-applikaties; de externe
toepassing geeft via de huid aan het lichaam zgn. Nutrients (mineralen) en sporenelementen door: zodoende wordt Uw immuunsysteem gesterkt en Uw
gezondheid zeer bevorderd.
Disclaimer: Mac-life-Plus natuurlijke creme kan niet als Medisch Produkt of Medicijn zoals beschreven in de Wet op Medicijnen gezien en gebruikt worden.
Alle informatie zoals hier beschreven heeft alleen informatief karakter en mag niet als vervanging van een medische behandeling worden beschouwd .
GEBRUIK OP DE HUID
•

Huidproblemen (-beschadigingen) Mac-life-Plus natuurlijke creme biedt U alle nodige elementen om huidproblemen van velerlei aard snel te laten verdwijnen: zie
de lijst hieronder van nutrients (mineralen en sporenelementen) die in Mac-life-Plus natuurlijke creme voorkomen.

SAMENVATTING DER EFFEKTEN:
•
Draagt ertoe bij dat de huid zich vernieuwd en geeft daardoor een jeugdiger uiterlijk
•
Maakt de huid steviger en vermindert rimpels
•
Zorgt voor een vitaal uiterlijk
•
Stimuleert het lichaam beschadigde cellen te vervangen c.q. weer op te bouwen, vooral dan wanneer in het lichaam door slechte voeding belangrijke bouwstoffen
ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn
Het is in langdurige en uitvoerige studies en testen bewezen, dat bepaalde Nutrients (Mineralen) en Sporenelemente een grote helende werking hebben – enige
voorbeelden daarvan:
➢
Bij Kanker: Natrium/Sodium – Sulphur – Boron – Platinum – Selenium – Indium – Arsen – Kupfer – Germanium
➢
Bij Osteoporose: Magnesium – Calcium – Silicon – Strontium – Boron – Manganese – Zinc – Nickel
➢
Bij Aids, HIV: Sulphur – Zinc – Selenium
➢
Bij Huidziektes: Sulphur – Zinc – Silicon – Arsen
➢
Bij Infekties: Magnesium – Zinc – Boron – Kupfer
➢
Bij Immun systeem zwaktes: Zinc – Indium – Phosphor
➢
Bij Allergien: Magnesium – Natrium/Sodium – Sulphur – Zinc – Selenium – Arsen
➢
Bij Zenuwziektes: Magnesium – Natrium/Sodium -Potassium – Zinc – Selenium – Arsen – Kupfer – Lithium – Chrom – Gold
➢
Bij Suikerziekte/Diabetes: Magnesium – Sulphur – Zinc
➢
Bij Hartkwalen: Sulphur – Potassium – Boron – Selenium – Kupfer - Chrom
Vele schoolmedicinale behandelingen en de overeenkomstige pharma geneesmiddelen bevatten een of meerdere van de 28++ in Mac-life-Plus natuurlijke creme
aanwezige en voor het menselijke lichaam zeer waardevolle Nutrients (Mineralen en Sporenelemente). In tegenstelling tot de pharmaceutische

geneesmiddelen met de vele chemische toevoegingen en de vele schadelijke bijwerkingen is MacLife Plus Creme 100% natuurlijk en organisch en bevat geen
konserveringsmiddelen (parabens). For many referenties: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8507582 or: https://www.loc.gov/rr/scitech/tracerbullets/vitaminstb.html or: https://www.omicsonline.org/vitamins-minerals.php

Verpakkingsgrootte:
Een Mac-life-Plus natuurlijke creme kleine pot bevat 50 ml voor kosmetische toepassingen
Kontra-indikaties & Bijeffekten:
Behalve een indidentele lichte (onvrijwillige) haar groei op huidplekken, die behandeld werden (2 van ongeveer 400 behandelde vrouwen, bij wie een bepaalde
blijvende hormoonverandering (testosteron toename) heeft plaatsgevonden). Er zijn geen verdere kontra-indikaties bekend.
Gebruiksaanwijzing voor Uitwendige huid applikaties:
Teneinde een optimal resultaat te verkrijgen gelieve U de Mac-life-Plus natuurlijke creme als volgt te gebruiken:
➢ Voor gebruik goed schudden, breng een dun laagje elixir aan op de plekken die U wilt behandelen

1

➢
➢
➢
➢

Gebruik een niet-metalen lepeltje (bijv. plastic spatula) of evt. Uw vingers (eerst goed de handen wassen s.v.p.)
De opgedroogde creme (droog na ongeveer 10-15 min.) moet op de behandelde plek blijven voor minimal 1 uur
Na deze tijd kunt U de opgedroogde creme met schoon water afwassen – een längere tijd dan 1,5 uur mag ook maar heeft verder geen grotere
positieve uitwerking of grotere effectiviteit van de crème.
Breng de crème 1-2x per dag aan

Duur van de behandeling:
➢ Gebruik Mac-life-Plus natuurlijke creme zolang U dit nodig vindt – dit kan van person tot person verschillende zijn en hängt van enige variabele
faktoren af, zoals bijv. bloedgroep van de gebruiker, hoe ernstig is de wond of aandoening, hoe lang heeft men gewacht met de behandeling te
beginnen etc.
➢ Eerste resultaten kunnen de meeste gebruikers verwachten na slechts 5 behandelingen (dus binnen 5 dagen), resultaten kunnen echter ook langer op
zich laten wachten en bijv. een behandelperiode van meer dan 1 maand kan ook noodzakelijke zijn zeker indien bijv. De eetgewoonten niet/niet goed
genoeg aangepast worden
➢ Relatieve snelheid van herstel hängt mede af van U specifieke bloed group (toenemende respons tijd): bloed type 0 = 100% als relatief %
bloed type A = 85% // bloed type B = 65% // bloed type AB = 50%
Er bestaan geen beperkingen voor wat betreft de periode waarin U dit produkt kunt gebruiken.
Hoe ziet Mac-life-Plus natuurlijke creme in gebruik eruit:
° Applicatie met wat dikker laagje/ Gezichtsmasker:
Mac-life-Plus natuurlijke creme is een witte soort crème; daardoor is het mogelijke de creme met Uw vingers of een zacht klein borsteltje aan te brengen. Na het
aanbrengen en blootstellen aan de lucht, droogt de crème op in +/- 15 min. (hangt mede af van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid); na opdrogen
blijft er aan dun laagje witte poeder achter, dat goed aan de behandelde plek hecht, totdat U dit er weer afwast.
° Applicatie met een dun laagje:
Om een jeugdiger uiterlijk te bevorderen, kunt U de creme overal aanbrengen waar U dat nodig acht en wilt, na aanbrengen van de crème goed inmasseren – dit
dunne laagje is na inmasseren nauwelijks zichtbaar: dit geeft een fantastisch gevoel van huidverstrakking en koelend effekt
➢ Indien in aanraking met kleding, kunt U de Mac-life-Plus natuurlijke creme makkelijk door uitwassen verwijderen, er blijven geen sporen achter
Bewaren en Vervaldatum:
Bewaar de pot op kamer temperatuur op een droge, koele en donkere plek. Houdt buiten bereik van kinderen. De verval datum is 3 maanden na opening, houdt
U de fles goed gesloten om te vermeiden dat de creme uitdroogt. Attentie: Mac-life-Plus natuurlijke creme zal -indien lange tijd niet gebruikt – een dun laagje
“doorzichtige vloeistof” bovenaan in de fles vertonen (lijkt op water) – dit is volkomen normal en zal na goed omroeren gewoon door de crème gemixed
verwijnen: daarna ziet de creme er weer egaal wit eruit en is klaar voor gebruik.
Attentie: Vermijdt dat Mac-life-Plus natuurlijke creme in (direct) contact komt met metaal van welke soort dan ook, vermijdt ook electro-magnetic puls, een
elektrische stroombron of een magnetic veld, aangezien de vibratie frequentie van de mono-atomic Nano-deeltjes zeer gevoelig reageren kan en de crème
zelfs een deel van de werking kan verliezen.

Table 1 – µg hoeveelheid van Nutrients per 3 ml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nutrients qualitative & quantitative position & B12
Mg (Magnesium)
Ca (Calcium)
Na (Natrium, Sodium)
Si (Silicon)
S (Sulfur)
Sr (Strontium)
K (Potassium)
B (Boron)
Mn (Manganese)
Ba (Barium)
Al (Alumina)
Zn (Zinc)
Fe (Ferro, Iron)
Pt (Platinum)
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µg/3g(ml)
36.987,0
23.832,0
405,0
372,0
348,0
258,0
54,0
51,0
24,0
18,0
12,0
9,0
9,0
6,0

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nutrients qualitative & quantitative position & B12
Nd (Neodymium)
Se (Selenium)
In (Indium)
Au (Gold)
Pd (Palladium)
Zr (Zirconium)
Cu (Copper)
Ni (Nickel)
P (Phosphorus)
Ge (Germanium)
Dy (Dysprosium)
Li (Lithium)
Cr (Chromium)
N² (Nitrogen)

29.

Vitamin B12

2

µg/3g(ml)
5,1
6,0
3,0
3,9
2,1
1,8
1,8
1,5
1,5
1,5
0,6
0,6
0,3
n.a.
0,8
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