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Gezond atoom Vrij Radicaal Antioxidant

van een cel

Evenwicht Vrije Radicalen Antioxidanten



Teveel Vrije Radicalen

Te weinig antioxidant

Cellen worden
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Ons voedsel is de bodem voor ons lichaam

Het menselijk lichaam
Een zelf helend systeem

Normaal                 acuut           Chronisch

Gezonde bodem Ongezonde bodem



Westers dieet -Slechte darmen – laaggradige ontstekingen

Bacteriën

Stijgend risico voor chronische ziekten

DARMONTSTEKINGEN ALZHEIMER KANKER

PARKINSON MENTALE OBESITAS

goede

slechte



Verzuring &
laaggradige
ontsteking



Menselijk lichaam
Zelfhelend systeem

Gezonde voeding



De iTeracare

Een revolutionair product dat jouw gezondheid

Krachtig ondersteunt



4 technologieën in 1:

- Terahertz technologie, erkend als uiterst gezond 

- Quantum Technologie, nieuwste ontwikkeling 

- Versterking door kristal technologie

- Hitte shock Therapie (effect sauna)



Radio Magnetron       Infrarood     Zichtbaar    Ultraviolet     Röntgen        Gamma 

Gebouwen        mensen       menselijke cel        naaldpunt      Protozoën       Moleculen       Atomen     

Atoomkernen

Penetreren de

Atmosfeer van de aarde

Type straling

Golflengte (m)

Geschatte schaal van 

golflengte

Frequentie in Hertz

Elektromagnetisch spectrum

kilohertz MegaHz gigaHz TeraHz PetaHz ExaHz ZettaHz……
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In 2004 benoemde de US overheid 
de THz Technologie als één van 
de top 10 technologieën die de 
toekomst zullen veranderen

In 2005 rangschikte China THz-
technologie als "de eerste van de 
10 belangrijkste strategische 
doelen van de nationale pijler", en 
gaf het de natie de kracht om 
diepgaand onderzoek en 
ontwikkeling uit te voeren

THz technologie wordt uitgebreid 
gebruikt in medische, luchtvaart, 
drinkwater en andere sociale en 
levensomgevingen



Bijdrage van THz technology in de nabije toekomst (10 jaar)

Gezond-
heidszorg

Kwaliteits-
controle

Operaties

Communicatie





1. Elimineert ongezonde cellen

• Terahertz golf  trillingen komen 

overeen met deze van normale 

cellen

• Als abnormale en gemuteerde 

cellen deze energie absorberen 

worden ze automatisch 

geëlimineerd



2. Activeert inerte cellen

• Normale cellen kunnen de 

Terahertz energie absorberen en 

zullen hun temperatuur een beetje 

opdrijven terwijl slapende cellen 

worden geactiveerd



3. Versterkt zelf  genezende        

capaciteit van het lichaam

• Terahertz frequenties hebben dezelfde 

resonantie met normale cellen

• Het wekt DNA organische moleculen op 

waardoor de zelfherstellende 

lichaamscellen worden versterkt

• Versterkt onze darmen



4. Zuivert Meridianen en Lymfe

• Maakt Meridianen vrij

• Stimuleert acupunctuur punten

• Zuivert bloed en verbetert het 

metabolisme



5. Verbetert de microcirculatie

• Terahertz golven dilateren de aders

• Verminderen de weerstand van de 

bloedstroom en de viscositeit ervan

• Verbeteren de microcirculatie



6. Regelt de klierwerking

• Regelt de endocriene klieren en 

beschermt de organen



7. Elimineert overtollig vocht 

uit het lichaam

• Ontdoet het lichaam van ongezond vocht

• Brengt balans tussen het alkalische en het 

zure



8. Verbetert de Circulatie

• Ontdoet het bloed van onzuiverheden

• Zuivert het lichaam

• Verbetert de bloedcirculatie en ontdoet het 

bloed van klonters

• Maakt de bloedvaten soepeler



Hoe warmte kan helpen om jouw 
immuunsysteem te activeren!
Er staat geschreven dat Hyppocrates zei:
“degene die niet met medicatie genezen kan worden moet 
geopereerd worden”
“Degene die niet door een operatie genezen kan worden, kan 
genezen worden door warmte in de beenderen”



Heat shock proteins
In de sauna

Hitte shock eiwitten:

- Elimineren afval
- Voeren afval af
- Cel- en virale afval
- Ook nanoplastiek
- Activeren stamcellen

Draagbare sauna met 
véél grotere werking



1 uur iTeracare is gelijk aan

- 10 keer acupunctuur, 

- 20 keer cupping, 

- 30 keer washing en 

- 40 keer massage!



Geschikt voor

Verschillende
ontstekingen

Rhinitis, Keelontsteking, 

Gastritis, Gynecologische

ontstekingen, prostatitis 

Artritis enz….

Verschillende
pijnen

Schouder en nekpijn, 

gewrichtspijnen, lage 

rugpijn, hoofdpijn, 

menstruele krampen, 

sciatica, enz…

Verschillende 
blokkades

Meridiaan blokkage, 

lymfatische blokkages, 

spataderen, 

gewichtsverlies, 

slaaploosheid, diabetes, 

hoge bloeddruk enz…

Verschillende
huidproblemen

Acné, acné littekens, anti-

aging, schoonheid, 

verschillende huidziekten, 

onvolkomenheden



10 jaar
artritis

Kan arm 
terug 

opheffen

Voor
iteracare

Na 20 
dagen

Mr Dominique, 
jarenlang ernstige 

rugpijn. Na 1 
behandeling veel 

beter, na 3 pijn weg

3 maal

Na 7 
dagen 9 dagen

Na 22 dagen

5 jaar huid-
problemen

4  X 
behandeld

Thyoïde
10 

bahandelingen
Lupus na 
2 behan-
delingen



Psoriasis na 
10 beurten

brandwonden

flebitis na 
20 beurten

Gezichts-
verlamming
Na 8 dagen

rimpelsPigmentatie
7 beurten

Rode ogen
Reeds 8 jaar

Na 3 dagen

5 dagen

Één week

Spataders weg na 
1 beurt

Pijn in polsen en 
knieën, liep met stok
Na 1 beurt, pijn weg
En liep zonder stok



Getuigenis na hart attack binnen 

de maand 13% verbeterd….na 

twee maanden 50%....werd 

aanvankelijk ingeleid voor open 

hart operatie maar weigerde!!





TERAHERTZ STRALEN  ZIJN DE BELANGRIJKSTE FACTOR 

VOOR DE ONDERDRUKKING VAN DE GROEI VAN KANKERCEL



Ontstekingen

Uitgebreide 
gezondheidskwaliteit

Kwaadaardige tumor

Hersenen

Virussen

Diabetes

Lymfeknopen

Huid
Vaginitis/onregelmatige en 
pijnlijke menstruaties

Zenuwzwakte

Toestand Quotering

Het product is effectief in dit aspect
Het product geeft een zeer significante verbetering









1. Drink 2 glazen warm water.

2. ①② Blaas over de hele 
hand, buiten en binnenkant maar 
vooral op de rode plek.
3. ③④ zelfde voor jouw 
voeten maar vooral op de rode plek.
4. ⑤ Blaas top van het hoofd 
cirkel neerwaarts het hele hoofd maar 
vooral op de rode plek.
5. ⑥ Blaas centrum vd rug, 
blaas neer-waarts en beweeg  links 
rechts of beweeg in cirkels om hele rug 
te doen 
6. ⑦ Blaas centrum vd
voorkant, blaas neer-waarts en 
beweeg  links rechts of beweeg in 
cirkels om hele voorkant te doen 
7. Drink  2 glazen warm water



2) 20 min

2) 20 min

1) 10 min

Lage Rugpijn: Blaas de palm en de voetzolen 1’, blaas dan de rug en nek voor 20 minuten, blaas

tenslotte de pijnlijke zone voor 20 minutes, totaal 50 minutes.











= Voorzichtig gebruiken

14 dagen na



Iteracare THz toorts energetiseert cellen & brengt warmte in de beenderen zodat het lichaam zichzef kan genezen

Veiligheid

Dit Apparaat is 
gecertifieerd en 
gepatenteerd. 
Veiligheid en 

efficiëntie zijn 
aangetoond





499$ 1,497$      4,990$          



De iTeracare Classcic

4e Generatie iTeracare voor holistische 

gezondheidszorg door:

- gezonde cellen te activeren, 

- ongezonde cellen te verwijderen, 

- spieren en weefsels te normaliseren, 

- te helpen bij energie, 

- bloedsomloop, 

- gewichtsbeheersing en nog veel meer. 



De iTeracare Premium

- 5de generatie 
- holistische gezondheidszorg
- voor uw gezin en/of uw praktijk
- Weegt 350 gr  650 watt. 
- Werkt sneller dan de Classic 
- zeer vergelijkbaar met de Pro (3e generatie), 
- 2 hoog/laag standen, 
- automatische afkoelfunctie 
- professionele harde koffer.



- terahertz-apparaat van de 3e generatie 

- Zeer stevig gebouwd en voor meer continu 

gebruik 

- Weegt 300gr en is 1200 watt. 

- Werkt sneller dan de Premium en de Classic. 

- De pro heeft zes standen en een heldere 

kwartsbuis. 

iTeracare PRO



Indien u belangstelling heeft
gelieve contact op te nemen met:

Tjeu Teuwen

Tjeu.teuwen@gmail.com


