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Het DROPS 15-productgamma is te verkrijgen bij
je geselecteerde en getrainde therapeut.

Disclaimer: Deze producten zijn niet bedoeld om ziekten of aandoeningen
te behandelen, te genezen, te verlichten of te voorkomen. 

Raadpleeg bij gezondheidsproblemen steeds je arts.
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DROPS 15

DROPS 15 is een gamma van energetische
druppels die ons zelfhelend vermogen 

stimuleren op geestelijk, mentaal, 
emotioneel en lichamelijk niveau. 

Deze druppels bevatten enkel zuiver water
waaraan specifieke informatie is toegevoegd.

De DROPS 15 kunnen veilig gelijktijdig met
andere behandelingen, homeopathische 

middelen, medicijnen, kruiden en 
supplementen worden ingenomen.

Het DROPS 15-gamma
bestaat uit een aantal flesjes

met druppels om in te nemen en
de AURA SPRAY 15.

AURA SPRAY 15
ondersteunt het energetische lichaam door het 
zelfhelende vermogen van chakra’s en aura te
stimuleren. De spray bestaat uit zuiver water en
biologische etherische oliën.

Beschikbaar in drie verschillende versies.

Hoe te gebruiken?

Tenzij anders aangegeven door je therapeut is de
aanbevolen dosis van de meeste middelen drie keer
zeven druppels per dag, in te nemen onder de tong.

Wat wordt bedoeld met
‘specifieke informatie’?
De kwantumfysica leert ons dat materie 
geïnformeerde energie is en voor meer dan 99,99%
uit lege ruimte bestaat. Met andere woorden: 
informatie stuurt de energie van waaruit de materie
gecreëerd wordt.

De specifieke informatie in de DROPS 15
ondersteunt op oorzakelijk vlak het zelfhelende
vermogen van ons totale zijn.



DRUPPELS OM IN TE NEMEN

Het gamma is opgebouwd rond twee sets
van telkens drie DROPS 15.

DROPS 15 voor energetische afvoer

Om vooruit en voluit te gaan in het leven
is het noodzakelijk dat we onze mentale, 
emotionele en fysieke ballast loslaten. 

Hierdoor komt er ruimte vrij om op alle vlakken 
van ons zijn in eenheid te stromen: 

geestelijk, mentaal, emotioneel en lichamelijk.

EMO 15, CLEANSE 15 en HEAL 15
ondersteunen dit proces energetisch.

DROPS 15
voor energetische aanvoer

De vrijgekomen ‘ruimte’ kan nu ingevuld 
worden met nieuwe, bewuste, liefdevolle energie 

en keuzes en met gebalanceerde 
lichaamsprocessen, -functies en -ritmes. 

Op die manier kunnen we bewuster, 
liefdevoller, gelukkiger en gezonder leven. 

LOVE 15, RHYTHM 15 en FOREVER YOUNG 15
ondersteunen deze opbouw energetisch.

KENMERKEN

Veilig en heel eenvoudig in gebruik

Bevat enkel zuiver geïnformeerd water

Werkt oorzakelijk op vier niveaus: geestelijk,
mentaal, emotioneel en lichamelijk

Werkt zacht maar effectief

Bevat unieke informatie

Complementair met alle andere middelen en 
behandelingen

DROPS 15 voor energetische afvoer

EMO 15
Deze moderne rescue-remedie ondersteunt bij

trauma, emotionele en/of mentale vermoeidheid,
stress en angst. Het is ten zeerste aangeraden om

EMO 15 bij alle andere DROPS 15 in te nemen.

CLEANSE 15
Ondersteunt het lichaam bij reinigings- en 

ontgiftingsprocessen.

HEAL 15 
Ondersteunt en versterkt de energetische

vitaliteit van alle cellen.

DROPS 15 voor energetische aanvoer

LOVE 15
Stimuleert het zelfhelende vermogen via de 

energieën van liefde, evenwicht en harmonie. 

RHYTHM 15
Ondersteunt bij het balanceren van alle

levensritmes.

FOREVER YOUNG 15
Ondersteunt het immuunsysteem door de cellen
energetisch te verjongen en het verouderings-

proces ervan af te remmen. 


