
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)





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



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


