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Zal de nieuwe methode van pijnbestrijding de
bedrijven van producenten van pijnstillers
doen failliet gaan? Vermaarde farmacie
specialisten twijfelen er niet aan, dat het zo
is. Met de uitwerking door de Nederlandse
professor van de natuurlijke biomagnetische
methode, is de langverwachte doorbraak er
gekomen in de strijd tegen de pijn.

Reeds meer dan 14.000 gebruikers hebben
zich de�nitief van maar liefst 41 vormen van
pijn, degeneraties en ontstekingen van o.a.
de ruggengraat, de gewrichten, de spieren,
van de bloedsomloop en van de inwendige
organen ontdaan in 28 dagen - ongeacht hun
oorzaak. Bijgevolg stopten ze volledig met
zich te vergiftigen met poeders, met het
uitgeven van een fortuin aan revalidatie en
het lange zitten in de wachtzaal van de dokter
om hulp te krijgen. De methode maakt het
mogelijk om in nauwelijks 8 minuten naar het
normale leven terug te keren door hen, die
geen hoop meer hadden dat de pijn ooit nog
zou wegtrekken. Hoe is dit mogelijk?

Prof. Edwin Mees (expert in moleculaire biologie en
biomedische engineering) had besloten om zijn
moeder te bevrijden van ischias en ernstige
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reumatische pijn. Dit was het begin van een revolutie
in de strijd tegen de pijn. Na een jaar van geavanceerd
onderzoek ontwikkelde hij een natuurlijke, veilige en
gemakkelijk toe te passen biomagnetische methode.

Medische vakbladen hebben de nieuwe weg al
geprezen als een "baanbrekende ontdekking voor de
gezondheid" en de professor werd voor zijn prestatie
genomineerd voor de Nobelprijs. Zijn methode verlicht
niet alleen de pijn en neemt de oorzaken ervan volledig
weg, maar zuivert het lichaam ook van giftige stoffen
en initieert de cellulaire zuurstofvoorziening en
voeding. Dit betekent dat de methode alle
ontstekingen volledig bestrijdt, het werk van de
organen (inclusief nieren, hart, lever, maag en longen)
corrigeert en ook gewichtsverlies ondersteunt. Het
geheim van de werking is gebaseerd op een
ongekende combinatie van charitatieve oude Chinese
acupressuur en de modernste biomagnetische
therapie.

"Pijnstillers zijn vergif, revalidatie
doet niets - dat is allemaal
weggegooid geld!" Wat zijn de
redenen om zo te denken?

Meer dan
14.000
gebruikers
van de
nieuwe niet-
invasieve,

biomagnetische manier om de pijn te doden, hebben
dit reeds bevestigd, en zijn gestopt met zich te
vergiftigen met pijnstillers. Daarom hebben we
besloten om de chemische geneesmiddelen en de
revalidatiemethoden onder de loep te nemen. En om
meer precies na te gaan, welke hun gebreken zijn en
welke gevaren ze kunnen opleveren voor mensen met
chronische pijnen. Dit zijn de conclusies:

Kijk hier >>
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Tabletten en revalidatie werken kort
Pijnstillers werken maximaal gedurende 3 uur. Om
chronische pijn te doden, moet men er ofwel een
paar slikken, misschien wel meer dan 10 per dag.
Dit is een eenvoudige manier om niet alleen de
lever en de maag om zeep te helpen, maar ook de
nieren en de darmen. Geen enkel organisme kan
dit aan. Revalidatie levert ook niets op, omdat na
een paar uur de pijn terugkeert. Dit is alleen maar
verlies van tijd en geld.

Pillen vergiftigen en vernietigen het
lichaam
Het inslikken van chemische tabletten is volledig
tegen de natuur in. Het veroorzaakt een eindeloze
lijst van bijwerkingen. Het veroorzaakt onder
andere maagzweren, slechthorendheid of
nierfunctiestoornissen. Maar liefst 35% van de
gevallen van acuut leverfalen wordt veroorzaakt
door het gebruik van pijnstillers. U kunt een pil
nemen om de pijn te verlichten, maar in plaats
daarvan lijdt u honderd keer meer - het is absurd
en dit gaat volledig aan het doel voorbij.

Ze zorgen ervoor dat we slaperig worden.
De meeste pijnstillers blussen niet alleen de pijn,
maar ook de waakzaamheid. Ze veroorzaken
duizeligheid en ongebreidelde slaperigheid.
Pijnstillers zijn een van de meest voorkomende
oorzaken van ongevallen - thuis en achter het
stuur. Degenen die ze gebruiken zijn vaker het
slachtoffer van straatdiefstal en botsingen.

Ze werken even verslavend als drugs
Het menselijk lichaam went zeer snel aan de
stoffen die het krijgt aangeleverd. Dit betekent dat
het resistent wordt tegen de werking van
pijnstillers reeds na een paar keer te zijn gebruikt.
Om de pijn te verlichten, is het daarom op termijn
noodzakelijk om hem steeds grotere doses
schadelijke chemie aan te leveren. Helaas
veroorzaakt dit reacties vergelijkbaar met
drugsverslaving - prikkelbaarheid,
concentratieverlies, stemmingswisselingen, zelfs
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woede en agressie. Hetzelfde geldt voor de
revalidatie, wat het lichaam lui maakt en bij elk
bezoek zwakker maakt.

Ze kosten een heleboel geld.
Heeft het zin om zuurverdiend geld te verspillen
aan chemische stoffen die niet alleen een klein en
kortetermijneffect hebben, maar ook vergiftigen en
het lichaam vernietigen? Natuurlijk niet.

Het is juist daarom dat dat
biomagnetische methode van professor
Mees een echt doorbraak betekent in de
strijd tegen de pijn.

Pijnstillers bieden slechts tijdelijke verlichting,
vernietigen het spijsverteringsstelsel en vergiftigen het
lichaam. Ze zuigen gezondheid en zwaar verdiend geld
uit een mens. Precies hetzelfde geldt voor de
revalidatie, waarbij het lichaam ook verslaafd raakt.
Terwijl de biomagnetische methode van Prof. Mees
onmiddellijk en zonder invasie werkt . De
biomagnetische impuls dringt snel door in de pijnlijke
weefsels en dooft onmiddellijk de pijnsignalen. Pijn is
volledig en voor eens en altijd geblokkeerd - zonder
naar de dokter te lopen, uren in de wachtzaal te zitten,
om hulp te vragen, voorschriften voor
geneesmiddelen, revalidatie en vernedering.

Bovendien regenereren de lichaamscellen zich
automatisch door natuurlijke stimulatie van de juiste
receptoren. Als gevolg daarvan verdwijnen
ontstekingen, degeneratie en zwellingen. De
biomagnetische methode bleek 98% effectief bij
mensen met langdurige reumatische, artritische,
migraine en zelfs ischias pijn. Volgens onderzoek
helpt de methode om het cholesterolgehalte met
enkele tientallen punten te verlagen en verlaagt het de
bloeddruk en de suikerspiegel. Het gaat ook ernstige
lever-, nier-, hart- en longklachten tegen.

Voor eens en altijd verlost worden van de
pijn en opnieuw helemaal �t worden kan
nu iedereen
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De biomagnetische methode van professor Mees is nu
beschikbaar in de detailhandel onder de naam
Promagnetin. Het neemt de vorm aan van unieke
biomagnetische inlegzolen, die de gunstige effecten
van oude Chinese acupressuur en de meest moderne
biomagnetische therapie combineren. Het gebruik
ervan is volledig veilig voor het organisme, zoals blijkt
uit studies van het Zwitserse onderzoekscentrum in
Genève. Deze studies toonden ook aan dat de
behandeling met biomagnetische inlegzolen meer dan
98% doeltreffend is. Hierdoor hebben mensen van 23-
93 jaar spectaculaire resultaten behaald in de strijd
tegen maar liefst 41 pijnlijke kwalen. Ongeacht leeftijd
of geslacht en de oorzaak en duur van pijn,
degeneratie of ontsteking.

Bevestigde doeltreffendheid

Onmiddellijk na het gebruik van de inlegzolen werden
ze bevrijd van pijn en vermoeidheid in hun voeten en
kuiten. Voor 98% van de proefpersonen verlichtten ze
de reumatische en artritische pijn in 8 minuten. 94,9%
van de proefpersonen was verlost van migraine na
slechts enkele minuten lopen met biomagnetische
inlegzolen. Elk van hen verminderde het niveau van de
slechte cholesterol met enkele tientallen punten,
stabiliseerde de hartslag, de arteriële druk en
elimineerde problemen met betrekking tot nieren, lever,
maag, longen en hart. De reacties van de
proefpersonen waren zeer emotioneel. Ze vertelden
opgelucht toe de aanhoudende pijn in gewrichten,
ruggengraat, spieren, hoofdpijn en inwendige organen
verdween alsof hij er nooit was geweest - en dit was
nog maar het begin.

Als gevolg van de reiniging van de toxines en de
intensieve zuurstofvoorziening en voeding van de
cellen, hebben de proefpersonen zich ook ontdaan van
huidallergieën, verbeterde hun spijsvertering en
hebben ze een verhoogde stofwisseling. Hierdoor
kregen ze 3 keer meer energie, begonnen ze overtollig
vet automatisch te verbranden en verloren ze
gemiddeld 4,2 kg in 28 dagen. Na slechts 1 maand
behandeling, werden de deelnemers van permanent
bevrijd van aanhoudende pijn!
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Gedocumenteerde effecten van een 28-
daagse kuur met de biomagnetische
inlegzolen van prof. Mees spreken
boekdelen:

doven van 41
pijnlijke

aandoeningen
in gemiddeld

8 minuten

intensieve cellulaire
zuurstofvoorziening

en voeding

zuiveren van
het lichaam
van toxines

onomkeerbare
eliminatie van

41 pijnlijke
kwalen

1ste week 2de week 3de week 4de week

Week 1. - doven van 41 pijnlijke aandoeningen in
gemiddeld 8 minuten na het gebruik van de
biomagnetische inlegzolen, het starten van de
herstelprocessen in de cellen van het lichaam
Week 2. - intensieve zuurstofvoorziening en voeding
van de cellen, bestrijding van ontstekingen; zwellingen
Week 3. - zuiveren van het organisme van de toxines,
het verbeteren van het metabolisme, de bestrijding van
de problemen met de vertering en de huidallergieën
Week 4. - onomkeerbare uitschakeling van 41 pijnlijke
aandoeningen, reductie van het overtollige vetweefsel,
het verkrijgen van 3 keer meer energie

Mevrouw Susanne Jordaens (57 jaar) uit
Deventer is één van de eersten in
Nederland, die Promagnetin hebben
uitgeprobeerd:
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"Mijn ruggengraat begon me parten te spelen nete
nadat ik vijftig was geworden. Ik dacht bij mezelf dat
dit normaal was - ik word ouder, dus alles begint een
beetje pijn te doen. Maar na een paar jaar sloeg het
over op mijn heup- en kniegewrichten. Ik voelde me als
een zieke oude dame, terwijl ik altijd een actieve oma
was geweest. Ik kon niet accepteren dat mijn
ruggegraat kraakte, mijn gewrichten kraakten - de pijn
was ondraaglijk! Ik kon de pillen niet nemen omdat ik
zweren heb. Daarom besteedde ik de helft van mijn
maandsalaris aan verschillende behandelingen,
massages en revalidatie, en de pijn kwam nog steeds
terug. Waanzin! Ik vernam op tijd over Promagnetin.
Nu weet ik dat als ik de biomagnetische methode niet
had gebruikt, ik de fout van mijn leven zou hebben
gemaakt. Er waren dagen dat ik niet uit bed kon
opstaan, en vandaag zorg ik zonder probleem voor
mijn tuin, buig ik voorover, draag ik boodschappen,
�ets ik, ren ik! Niet alleen ben ik de pijn van de
gewrichten en de wervelkolom vergeten, maar ik heb
ook de strijd aangebonden tegen migraine en
voetschimmel. Ik ben meer dan gelukkig - ik ben in de
wolken! Hartelijk dank.

Waarom zou een mens zichzelf
vergiftigen met schadelijke chemie als de
pijn onmiddellijk, veilig en op een zuinige
manier kan worden overwonnen?

De doeltreffendheid van Promagnetin is boven elke
twijfel bewezen door het Zwitserse
onderzoekscentrum in Genève. Prof. Mees verzamelt
voortdurend nominaties voor prijzen voor
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onderzoeksontdekkingen, waaronder een nominatie
voor de Nobelprijs!

Het goede nieuws is dat men Promagnetin kan
ontvangen voor de deelname aan de korting club met
een subsidie 69 € goedkoper. De speciale aanbieding
geldt tot einde maandag 6.07.2020. De
biomagnetische inlegzolen van prof. Mees kan men
ontvangen via de bemiddeling van de onderstaande
webpagina.

Klik hier om Promagnetin te
ontvangen met de subsidie en om
uzelf te bevrijden van het lijden
veroorzaakt door de pijn >>>
De speciale aanbieding is geldig tot maandag
6.07.2020

Commentaren
Lees de commentaren bij het artikel "De pijn gaat voorbij in 8 minuten! Baanbrekende ontdekking
van de Nederlander verwijdert..."

Tom donderdag 2.07.2020

en men beweert dat Nederlanders geen successen behalen op wereldschaal. fantastische
prestatie van de orde van grootte van die van Antoni van Leeuwenhoek of Christiaan Huygens.
Pro�ciat voor onze landgenoot.

bernadette donderdag 2.07.2020

ik heb die inlegzolen gebruikt , ik kreeg ze voor de deelname aan de korting club en het kosste
zo weinig, en mijn problemen met mijn maag, mijn hoofdpijn en mijn vermoeidheid zijn
verdwenen! Ik voel me als nieuw. ik beveel het van ganser harte aan

Martine donderdag 2.07.2020

Bij mij is het net hetzelfde, de rug doet geen pijn meer en eczeem is verdwenen. ik dacht nooit
dat wat inlegzolen zouden helpen, maar dit werkt echt. Ik moet het nu zeker aan mijn oma laten
zien/ ze krijgt een tweede jeugd :)

sophie donderdag 2.07.2020

niet slecht, we slikken zoveel van die smerige troep dat we niet beseffen hoe die pillen een
lichaam van binnenuit aanvreten! Terwijl er natuulijke manieren zijn en dat deze al eeuwenlang

https://getfityourbody.com/31/promagnetin-med-m/gps?lid=8&ac=da2&aid=172672&l=nl_nl&from=6845967267653350418&uid=297092968601428411&token=cysdupcfuxDA10826DANL&hp=1&custom1=ac3abeda020c49a3b0caa0c3d6f9c471&custom2=1026&int=ZsbUrWy3aYHEWKWpnpnitgriuDd0lum0x9NT0jBkFFKYDF5yybZONdhdrF7IY4lm7S5SOQqhf8q3j22GUh9n5A&chk=4
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bestaan, gelukkig is dit uitgevonden terwijl wij leven :) bedankt voor dit artikel!

Jozef donderdag 2.07.2020

dames en heren. Ik zal hier eens wat zeggen, omdat ik bijna 6 jaar heb geleden door mijn
gewrichten en mijn ruggengraat. Veel jaren werken in de fabriek, en daarna herstellingswerken,
dat heeft zijn tol gekost. Aan gels, geneesmiddelen, zalven, injecties en daarna voor ingrepen bij
magiërs wonderdoeners heb ik vele duizenden euros uitgegeven en met welk resultaat?? Nul
komma nul, als ik het zo mag uitdrukken. Hoeveel uren heb ik doorgebracht in die wachtzalen
bij die dokters???? Ik zag mezelf al in een rolstoel zitten toen mijn dochter die inlegzolen in mijn
schoenen plaatste. Het is niet te geloven hoe snel ik hierdoor weer gezond weer, als een oude
stier begonnen ik opgelucht te huilen. Geen enkele pijn zal mij nog krijgen. Het loont echt de
moeite om het zelf ook eens uit te proberen

Andre donderdag 2.07.2020

ik heb het ook gebruik, die biomagnetische inlegzolen voor de pijn en ik heb er alleen maar
voordeel bij gedaan. Ik gebruik ze pas sinds 2 weken, maar mijn knie is na mijn blessure
opgehouden met pijn te doen. mijn maag doet het beter, ik slaap beter en ik voel me goed.
Eindelijk kan ik leven als een normaal mens.

maria donderdag 2.07.2020

toen ik op deze website terechtkwam dacht ik niet om dit soort wonderen te lezen. Ik was net
op zoek naar manieren tegen pijn, want mijn man heeft �inke zweren gekregen van de
pijnstillers. Fantastisch, ik ga het hele gezin deze nieuwe veilige methode tegen pijn schenken!

Henriet donderdag 2.07.2020

Ik gebruik sinds een week de inlegzolen en voel me prima, de opluchting is niet te beschrijven...
ik heb geen bijwerkingen of iets van die aard... voor mij is dit dus het beste wat onder de zon
bestaat... zoveel geld heb ik al uitgegeven (onnodig!!) aan verschillende massages en ingrepen,
dat ik niets anders meer ga uitproberen...

Marga donderdag 2.07.2020

Ik heb van die korting club gebruik gemaakt, om Promagnetin te ontvangen. Ik wou verlost
geraken van de pijn in mijn rug, benen en gewrichten, want er wacht me een belangrijke
opdracht. Ik word namelijk oma en moet heel �t zijn! De resultaten zijn voor mij fenomenaal, de
pijn trekt meteen weg nadat ik met de inlegzolen in mijn schoenen wat heb gelopen. En
bovendien is mijn huid verbeterd, omdat mijn AZS is afgenomen

Anne donderdag 2.07.2020

Mijn mama heeft reeds een gezegende leeftijd en dus vraag ik het aan de mensen die het
gebruikt hebben, hoe oud zijn jullie, of zijn er hier misschien mensen van 80 en ouder of in hun
familie/kennissenkring? Ik wil weten of er voor mijn moeder een kans bestaat. Ze beweegt
nauwelijks, heeft last van reuma. Ik heb echt met haar te doen en maak me zorgen. Graag een
antwoord. Ann
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Joost donderdag 2.07.2020

@Ann sinds ik vernomen heb over die inlegzolen ben ik er mee beginnen rondlopen voor mijn
ruggengraat . het heeft geholpen en dus heb ik er genomen voor mijn vader, die 93 jaar oud is.
Hij is er zo op vooruit gegaan, dat hij zijn �ets genomen heeft en is weggereden :D Ik beveel het
dus ook aan voor je moeder

Anne donderdag 2.07.2020

@ Joost super ! dank je wel voor het antwoord. in dat geval zal ook ik mijn moeder deze
inlegzolen schenken

Lia donderdag 2.07.2020

ik heb ze ook gebruikt, de pijn in de heup, de knieën en de rug is overwonnen. En bij gelegenheid
is de hoofdpijn weg en is mijn spijsvertering beter. Ik ben vermagerd :) groeten en ik beveel het
aan

eva donderdag 2.07.2020

ik zou er het liefst direct mee beginnen maar het zal wel weer niet werken. Ik heb reeds
voldoende uitgegeven aan middelen die niet werken.

eva donderdag 2.07.2020

a!! ik heb net gelezen, dat men recht heeft op een waarborg van drievoudige tevredenheid, in dat
geval hoef ik met geen zorgen te maken. Ik ga het op mijn eigen huid uitproberen,en nu maar
hopen dat het werkt :)

Anton donderdag 2.07.2020

Mijn collega heeft die inlegzolen gebruikt en een tijdje geleden heeft hij mij ze ook aanbevolen.
Ik heb me aangesloten bij die club en ik kreeg in pakje in de loop van 3 dagen (zonde dat ik te
laat was voor die extra korting). Tot nu toe zijn de resultaten ongeloo�ijk - mijn pijn is weg, en ik
voel me elke dag wat beter! Ik kijk uit naar de 3de en de 4de week

felix donderdag 2.07.2020

ik wacht net op het pakje met de inlegzolen. ik laat hier binnenkort iets weten over de effecten


