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FOREVER ROYAL JELLY
Royal Jelly (koninginnegelei) gemaakt door z.g. verpleegsterbijen, is een superieur gezondheidsproduct, dat
vitamines A, C, D en E bevat en een rijke natuurlijke opslag is voor vitamine B-complex. Een van de belangrijkste
ingrediënten in Royal Jelly is Pantotheenzuur, een vorm van vitamine B die in al het levende weefsel zit, belangrijk bij
het bestrijden van stress. Het is de belangrijkste leverancier van acetylcholine, een neurotransmittor die b.v. bij de
ziekte van Alzheimer in te lage hoeveelheden aanwezig is. Acethyl-choline speelt een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van de hersenen en zorgt voor een goed geheugen. Verder bevat het veel nucleïnezuren en twee
stoffen waarvan men denkt dat zij bijdragen tot de antibiotische werking van Royal Jelly, nl. gamma globuline en 10hydroxydecanoïnezuur. Gezamelijk vormen zij een geducht infectie bestrijdingsteam en een immuniteitstimulerend
duo. Verder bevat het gelatine, die belangrijk is voor al ons bindweefsel en ook actief werkt tegen het verouderen.
Een Canadese studie toonde kankerremmende eigenschappen aan. Twee groepen muizen werden gebruikt, beide
groepen kregen muizenleukemiecellen ingespoten, een groep kreeg tegelijkertijd royal jelly toegediend. Binnen 14
dagen was de groep die niet beschermd werd met royal jelly overleden aan tumoren. De groep die wel royal jelly
kreeg werd gedurende drie maanden geobserveerd en daarna geofferd en onderzocht. Deze autopsie bevestigde de
afwezigheid van tumoren.
De tabletvorm is de ideale vorm voor een krachtig kwaliteitsproduct voor de gebruiker. Royal Jelly bevat ook alle 8
essentiële aminozuren, plus 10 verdere aminozuren en een aanmerkelijk aantal mineralen: calcium, koper, ijzer,
fosfor, kalium, silicium en zwavel. Voorts is het rijk aan nucleïnezuur, dat essentieel is voor de voeding van onze
genetische cellen. Royal Jelly verbetert het metabolisme van ons lichaam. Dit verklaart gerapporteerde voordelen van
sterk verhoogde energie en snelle vermindering van moeheid. Verder wordt aan Royal Jelly toegeschreven dat het
helpt bij de celvernieuwing, verbetering van de huid en verhoging van weerstand tegen ziektes.
Royal Jelly wordt vergaard in droge, afgelegen, hoge woestijngebieden waar bijna primitieve omstandig-heden de
ideale omgeving voor onze bijenkorven vormen. Het is een uitscheiding van de keelklieren van de honingbij. Dit "super
voedsel" van de bijen is speciaal vermengd met enzymen en wordt alleen gevoerd aan die bijen, die voorbestemd zijn
om koningin te worden, die zo'n 2500 eitjes per dag leggen en een levensduur hebben van meer dan 6 jaar.
Werkbijen, die gewone honing eten, leven slechts 4 tot 6 weken. Royal Jelly is het exclusieve voedsel van de
koninginnebij gedurende heel haar zeer productieve leven.
De grote hoeveelheid vitamine B5 (Pantotheen zuur) is belangrijk, aangezien elke cel in ons lichaam afhankelijk is
van B5. Het staat bekend als de anti-stress vitamine en in situaties vol stress gebruikt de vrij gekomen adrenaline
alle B5 in het lichaam en verhoogt stress. Daarom is het belangrijk voldoende B5 te hebben om de stress-effekten, die
wij allemaal wel kennen, te verlagen.
INGREDIËNTEN: Royal Jelly, natuurlijke sinaasappelsmaak, fructose, sorbitol, citroen zuur;
alle ingrediënten zijn van natuurlijke bronnen afkomstig en bevatten geen chemische toevoegingen.
KAN BATEN BIJ: Gerelateerd aan de ingrediënten zijn er heel veel gelegenheden en "probleem-gebieden", waarbij
u door de positieve effecten van Royal Gelly baat kunt hebben.
Speciefieke adviezen en gebruikersaanbevelingen zijn gekoppeld aan een individueel adviesgesprek.
Graag hiervoor contact opnemen met de heer Balliël.
INNAMEADVIES: Preventief: 1 tot 3 tabletten per dag, therapeutisch 3 x zo hoog

INHOUD: 60 tabletten
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