
VOORDELEN

•  goede bron van antioxidanten

•  ondersteunt het afweersysteem

•  speciaal geformuleerd voor een 
superieure absorptie

•  zeer geconcentreerd voor een 
maximale effectiviteit

•  gemaakt van een synergistische 
mix van kruidenextracten

• alle niet-lichaamseigen cellen uit 
ons lichaam te verwijderen.

•  

  

VERSTERK JE AFWEERSYSTEEM 
Alpha 20C® is een combinatie van de modernste wetenschap en 3.000 jaar onderzoek 
naar kruiden. Het ondersteunt je afweersysteem op krachtige wijze. De unieke 
formule is samengesteld om de T-cellen in het afweersysteem van het lichaam te 
voeden met kruiden  van het element hout, die van nature antioxidanten en calcium 
bevatten en versterkende eigenschappen hebben. Neem Alpha 20C® op in je 
dagelijkse strategie om je weerstand te verhogen.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

De formule van Alpha 20C® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration®, ofwel de 
overtuiging dat we het lichaam moeten voeden en reinigen met de beste voeding om 
evenwicht en dus een optimale gezondheid mogelijk te maken.
Alpha 20C® brengt je lichaam in balans door het afweersysteem te voorzien van kruiden van 
het element hout.
Het is gemaakt van volledig natuurlijke ingrediënten die vol reinigende en beschermende 
antioxidanten en calcium zitten.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
CHINESE WITTE BLOEM

De Chinese witte bloem biedt verkoelende verlichting en is geweldig voor vermoeide of 
pijnlijke spieren.

IMPERATA-WORTEL

De imperata-wortel is een grassoort dat oorspronkelijk uit Azië komt. Het bevordert 
de diurese en zorgt ervoor dat je meer trek hebt.

EENBES

De eenbes heeft niet alleen geweldige reinigende eigenschappen, maar staat 
traditioneel ook bekend als pijnstiller die wordt gebruikt bij hoofdpijn en pijn in 
de spieren en gewrichten.

GLIDKRUID

In glidkruid zitten veel flavonoïden.

PAARDENBLOEM

Deze veelvoorkomende bloem helpt de spijsvertering en is rijk aan kalium en vitamine A.

VEELGESTELDE VRAGEN
V: Wat zijn T-cellen?
A: T-cellen zijn witte bloedcellen die ziektekiemen en infecties in ons lichaam opzoeken en 
bestrijden. Ze vormen een belangrijk onderdeel van ons afweersysteem. 

V: Wat doet het afweersysteem?
A: Ons afweersysteem bestrijdt ziekten, infecties, ziektekiemen en parasieten door te 
proberen.

V: Wat is het element hout?
A: Het element hout werkt met name op de lever en zorgt ervoor dat je ambitieus, moedig 
en vindingrijk bent. Wanneer dit element uit balans is, kun je agressief en impulsief worden.

AANBEVELING
Verkrijgbaar als capsules en poeder. Neem twee capsules in of los een zakje op in 240 ml 
water tijdens de maaltijd.
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