Alles over
Nano Goud
Wat is Nano goud?
Nano goud is zuiver water met daarin nanodeeltjes goud met een
negatieve elektrische lading. Deze ultrakleine deeltjes goud zijn
elementair (niet gebonden aan een andere stof) en worden heel
gemakkelijk opgenomen in het lichaam en kunnen alle lichaamscellen
binnengaan. Ook passeren zij met gemak de bloed/hersenbarrière.
Wat het lichaam niet nodig heeft, wordt uitgescheiden. Nano goud
van hoge kwaliteit bevat deeltjes met een omvang tussen de 0,14 en 4
nanometer. Deze hoge kwaliteit met ultrakleine deeltjes, een krachtig
energieveld (zetapotentieel) en een hoge trillingsfrequentie geeft een
kleurloze vloeistof, die tevens geur- en smaakloos is. Verder is er niets
aan toegevoegd!

Nano goud als beauty serum!
• Nano goud is een uitmuntende reflector en verspreider van een specifiek
soort elektromagnetische straling in de lichaamscellen, genaamd nabijinfrarood. Deze straling stimuleert de aanmaak van collageen. Collageen
zorgt voor behoud van een rimpelloze huid!
• Nano goud laat je huid er stralend uitzien, omdat het letterlijk licht voor
het lichaam genereert en dus voor de huid.
• Nano goud gaat als anti-oxidant verouderingsprocessen van de huid
tegen.
• De kleine deeltjes nano goud kunnen perfect de huid doordringen en het
serum bevat geen belastende stoffen. Nano goud kan zowel ingenomen
worden als uitwendig aangebracht voor een verjongend effect.

In te zetten bij:
Auto-immuunaandoeningen, Alzheimer, als collageenbooster, bij
dopaminetekort, fybromyalgie, geheugenklachten, hormonale

disbalans, overgangsklachten, overspannenheid, Parkinson, peesontsteking,
reuma, reumatische artritis, slijmbeursontsteking, stemmingsklachten/
depressiviteit, verslavingen en zenuwaandoeningen.

Dosering:
Begin rustig aan met Nano goud. Begin met 5 ml (1 theelepel) en bouw op tot
maximaal 30 ml.
Dosering is afhankelijk van persoonlijke behoefte. Nano goud is geschikt voor
alle leeftijden en ook voor dieren.
Goud uitwendig gebruik: enkele druppels aanbrengen op de huid van gezicht,
hals of op ontstoken gewrichten/pezen.
Onderhoudsdosering: 1 – 3 theelepels per dag of b.v. 2 x per week een eetlepel.
Kinderen:
Tot 2 jaar: enkele druppels tot 1 theelepel / 5 ml per dag
2 tot 6 jaar: 1 theelepel/5 ml tot 1 eetl/10 ml per dag
6 tot 12 jaar: 1 eetl/ 10 ml tot eetl/20ml per dag.
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Helpt bij spier- en
gewrichtsontstekingen,
geheugenklachten en
concentratieproblemen,
zenuwaandoeningen,
hormoongerelateerde klachten,
als anti-aging remedie en meer.

Nano goud is hartverwarmend!

Nano goud is voeding
voor de “body”
Goud komt als spoorelement voor in het menselijk lichaam. Een gezond lichaam
zou 0,2 mg goud moeten bevatten. Goud komt vooral voor in de hersenen, maar
ook in de ogen en de lever, waar het van belang is voor de ontgifting. Goud komt
van nature voor in vulkanische aarde, zeewater en in minutieuze hoeveelheden in
de schil van paarse groenten en fruit, zoals blauwe druiven en aubergines. De meest
werkzame en veilige vorm om goud te suppleren is elementair (ongebonden)
goud, waarvan de deeltjesgrootte varieert van 1 atoom (mono-atomisch) tot
kleine clusters van meerdere atomen met een afmeting kleiner dan 10 nanometer.
Een fysische wet is dat hoe kleiner de deeltjes, hoe groter het werkingsoppervlak
in het lichaam. De kleinste deeltjes kunnen dieper het lichaam doordringen tot
in de celkern van ieder lichaamscel, en zorgen voor een optimale werking in het
lichaam:
• Nano goud werkt als katalysator voor hersenhormonen zoals dopamine
en wordt gebruikt bij verslavingen aan o.a. alcohol, caffeïne, nicotine en
koolhydraten;
• Nano goud remt ontstekingsprocessen in het lichaam, zoals bij spier- en
gewrichtsaandoeningen en auto-immuunziekten. Werkt pijnstillend;
• Nano goud beschermt het lichaam als anti-oxidant tegen lichamelijke
veroudering, veroorzaakt door vrije radicalen. Beschermt en regenereert DNA;
• Werkt balancerend op de hormoonklieren en wordt ingezet bij
overgangsklachten en stemmingsklachten. Stimuleert de aanmaak van
celenergie (ATP), wat resulteert in een betere werking van hart en bloedvaten
en een hoger energieniveau.

Nano goud is voeding
voor de “mind”
Goud is als spoorelement essentieel voor een goede hersenwerking. De nanodeeltjes
goud werken als uitstekende geleiders van de elektrische impulsen van de hersenen
en het gehele zenuwstelsel. Zij verbeteren de prikkeloverdracht van de zenuwcellen
en zorgen voor een verhoogde afgifte van hersenhormonen, de neurotransmitters.
Gebruikers van Nano goud ervaren:
• Geestelijke ontspanning;
• Meer helderheid en focus;
• Verbeterde cognitieve prestaties
• Een beter geheugen;
• Verbetering bij ADD/ADHD;

Goud

• Verbetering bij depressieve en angstklachten.

Nano goud is voeding
voor de “soul”
Goud behoort als edelmetaal tot de edelste metalen en is niet alleen
kostbaar vanwege haar prachtige verschijningsvorm. Goud heeft alles te
maken met licht en met energie. Nano goud werkt dan ook niet alleen op het
fysieke en mentale lichaam, maar ook op ons energielichaam. In alle hoge
beschavingen die de aarde gekend heeft en in mystieke tradities zoals de
alchemie, stond goud in hoog aanzien. Zelfs in de bijbel vind je meerdere
referenties naar goud.
Nano goud heeft een upliftende, verwarmende kwaliteit en werkt energetisch
op het hartchakra. Het voedt het energielichaam. De kleinste deeltjes goud
trekken licht aan in de cellen, biofotonen genaamd. Hoe meer licht de cellen
uitstralen, hoe gezonder en vitaler je bent. Het licht in de cellen zorgt tevens
voor een betere en snellere communicatie van alle lichaamscellen. Een betere
communicatie zorgt weer voor betere informatieverwerking en daarmee ook
voor meer bewustzijn.
Nano goud en alle edelmetalen zijn de metalen van deze tijd!
Gebruikers van Nano goud ervaren:
•
•
•
•

Een verbeterde gemoedstoestand;
Een gevoel van welzijn;
Een vitaler en energieker gevoel;
Meer verbondenheid.
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