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INHOUD NIEUWSBRIEF
- Groepshealing op afstand
- Rekening houden met de maanfases
- Situaties uit het verleden rechtzetten.
- Volle maan in weegschaal: echt doorbreken
- Eerst denken en dan doen = een foute wegwijzer
- De wisselwerking van geven en nemen, verloopt via
verschillende kanalen.
Aanbod
- Groepshealing op afstand met de maan
- Transformatie tekening
- traject delete angstprogrammatie
- massage ideaal om energetisch te detoxen
Coin aanbod
Automatische trading (belegging) in bitcoin die elke dag % oplevert.

Krachtige Groepshealing op afstand
Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij.
Deze frequenties kunnen vaak niet opgenomen worden omdat je zelf nog in chaos
en disharmonie verkeert. Via de draagkracht van de groep worden deze krachten
vastgehouden zodat elk groepslid er op zijn tempo kan uit putten. Met de
groepshealing en het verslag achteraf, krijg je de kans om je groei te versnellen.
De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je
hoeft dus niet aanwezig te zijn ! Ontdek hier hoe krachtig de werking van deze
groepshealingen zijn.
♥ Hallo Isabelle, Ik was heel snel van mn rugpijn af merkte ik na de
groepshealing.
♥ Hoi Isabelle, Wat een mooie Groepshealing weer. Ben blij en iedere keer
weer verrast met je verslag. Bedankt hiervoor.
♥ Isa, ik ben zoblij met de steun van de healingen…het opent je ogen en
brengt je helderheid….wat een geschenk
♥ Dank je wel voor het verslag, Dit geeft weer hoe ik steeds de fout in ging. Ik
meld me weer graag aan voor de healing want het voelde als of er gewicht van
me schouders af viel
Kost 15€ en verslag binnen de 14d.
INSCHRIJVEN kan tot 19 april om 23.30u,
Stuur een email of reply deze mail: isabelle@isahealing.eu
Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode ARSPBE22 met
vermelding van uw naam & datum
Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis,

ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF
Geef jouw bedrijf een boost en laat anderen kennis met je maken. Wens je hier te
adverteren of je workshop te plaatsen kan je meer dan 6000 mensen bereiken.
70€ excl btw

Benieuwd naar de influisteringen van je ziel?
Je kan een zieletekening laten maken die je de rode draad
zal geven voor wat je ziel nu wil uitwerken
Sta je voor een nieuwe uitdaging dan toont de
zieletekening je de essentie van deze uitdaging.
Verjaar je, dan toont de tekening wat je ziel binnen jouw persoonlijk pad dit jaar zal
uitwerken.
Benieuwd? Laat het je ziel je tonen en vraag nu je zieletekening aan
transfocards@gmail.com

Vanaf volle maan tot nieuwe maan, zitten we in de
afnemende maanfase.
Fysiek de periode is van reiniging. De lever is volledig
uitgeput en nu gaan de nieren op volle toeren draaien
om alle onreinheden die ons lichaam niet meer nodig
heeft te verwijderen. Het is nutteloos nu dure
vitaminepreparaten te slikken, immers het grootste
deel daarvan wordt via de nieren en uitscheidingsorganen weer losgelaten. Nu is
het de tijd voor zuiveringskuren en vastenkuren. Veel drinken is gedurende deze
periode een noodzaak, want voor dit zuiveringsproces hebben de nieren veel
vloeistof nodig. Alcohol werkt nu tweemaal zo nefast als bij wassende maan.
Je voelt jezelf zwaar, slepend, aards
Lever ondersteunend middel Livatox
Nieren ondersteunend acticran
Gebruik de code ISAH334 en je krijgt 10% op je gehele bestelling.
Goed voor
- zaaien van wortel- en knolgewassen.
- voor wieden, snoeien en composteren. Een interessant weetje: Het schijnt dat de
afnemende maan op 18e juni tot 12 uur ’s middags (of 1 uur in de zomertijd) de tijd
is dat alles wat dan gewied of geruimd wordt niet meer zal terug keren. Zelfs de
wortels zullen dan vergaan.
- Snoeien : planten en bomen ondervinden geen schade omdat de sappen dan
naar beneden trekken en niet leeg kunnen bloeden. Doe dit nooit tijdens volle
maan. Je kunt dan zelfs gezonde exemplaren ernstige schade toebrengen, of zelfs
doen afsterven.
- Volle maan is de beste tijd om te oogsten. De energie van de maan is op haar
top; de vruchten bevatten nu het meeste vocht.
- Onkruid wieden bij afnemende Maan, het liefst in Steenbok.
- Volle maan: De aarde ademt in, energie neemt af en de zwaartekracht trekt meer,
waardoor opname uit de grond hoger is. Dit is een goed moment om te irrigeren en
je gewassen te bemesten. Het maanlicht neemt af en de energie wordt omlaag
getrokken naar de wortels, hét moment om wortelgewassen als wortelen, bieten,
pastinaken, aardappelen, uien en knoflook te zaaien en vaste en tweejarige planten.
Omdat de energie boven in de wortel gaat, zal de groei niet heel snel zijn: perfect
om te snoeien en te wieden.
- Snoeien tijdens afnemende of dalende Maan (dalende Maan is van Kreeft tot en
met Steenbok, tropische zodiak). Behalve fruitbomen, die moeten gesnoeid tijdens
de afnemende Maan in Ram, Leeuw of Boogschutter of de dalende Maan (Kreeft
t/m Steenbok,.
- Laatste kwartier: Dit is een onvruchtbare periode waarin de planten moeten rusten
ter voorbereiding op de volgende nieuwe maan. Tuinklussen voor deze fase zijn
spitten en mulchen, gazons maaien om groei te verminderen en gewassen oogsten.
Het is een goed moment om onkruid te wieden omdat het geen kracht heeft om
weer op te komen.
Astrologisch tuinieren
- Sterrenbeelden: Tijdens de maancyclus staat de maan circa twee dagen in elk
teken van de dierenriem. Deze tekens worden daarnaast ingedeeld op de
elementen aarde, lucht, vuur en water, die bevorderlijk 'werken' voor de plant. Zo
sturen watertekens energie naar bladgroei en bladplanten zoals sla en spinazie.
- Fruitdagen - vuurtekens (Ram, Leeuw, Boogschutter) Plant fruit op deze dagen,
zoals aardbeien, bosbessen, pruimen, appels en zaai vruchtdragende groenten als
bonen, tomaten en pompoenen evenals gewassen die geteeld worden om hun
eetbare zaden, zoals zonnebloemen en granen.
- Bloemdagen - luchttekens (Tweeling, Weegschaal, Waterman) Zaai mooie,
geurige, decoratieve bloeiende planten en eetbare bloemen, zoals de waterkers.
- Worteldagen - aardetekens (Stier, Maagd, Steenbok) Zaai eetbare wortelen omdat
de planten nu sterke wortels aanmaken die goed verankeren.
- Bladdagen - watertekens (Kreeft, Schorpioen, Vissen) Bladgroenten als sla,
spinazie,
spinazie en kool en vruchten met een hoog watergehalte, zoals de komkommer,
gedijen als ze worden gezaaid op bladdagen.
HIer een link naar en tuinkalender volgens de maanfases
Bron 1 2 3

Situaties uit het verleden rechtzetten.
Maar al te vaak zijn we bang of weten we niet goed
hoe we dingen kunnen rechtzetten.
Belangrijk om te onthouden is, dat we als mens
allemaal dingen doen waar we achteraf niet trots op
kunnen zijn en dat is ok.Het leven is een groei proces
en zolang we onbewust zijn of nog worstelen met
ontbrekende stukken kennis,is het normaal dat we
fouten maken. Dit omdat we dan nog teveel leven
vanuit angst voor gebrek. Fouten maken is een
onderdeel van het groeiproces!
De kracht van bewustwording
Anders wordt het als je bewust het pad van zelfkennis en je ziel betreedt. Als je dan
nog oneerlijke handelingen doet, zal je er behoorlijk op afgerekend worden. Want
alles wat je bewust doet keert x6 naar je terug. Wat je onbewust doet keert x2 naar
je terug.
Iemand vroeg me hoe hij onrecht dat hij iemand aangedaan had, kon rechtzetten.
Zonder het te moeten vertellen aan die ander.
Situaties energetisch terug in balans brengen.
In de eerste plaats, is het heel belangrijk om dingen zeker energetisch recht te
zetten. Het is een beetje zinloos om eerlijk te zijn met iemand die nog onbewust is.
Dat is van jezelf een schietschijf maken en dat is volstrekt onnodig.
vb Roddelen. Als jij een ander schade berokkend hebt met roddel dan doe je alles
wat je kan om de roddel te ontkrachten. Energetisch vraag je die persoon ook om
vergiffenis. DIt doe je door je die persoon voor te stellen voor jou (je hoeft het niet te
zien, gewoon accepteren dat je die persoon energetisch voor jou oproept). Vertel
die persoon op energetisch niveau eerlijk wat je gedaan hebt en dat je vergiffenis
vraagt. Vraag de kosmos nu wat je aan het leven kan teruggeven. En in de
volgende weken/maanden zal een vraag om hulp naar je toekomen. Verleen dan de
gevraagde hulp.
vb diefstal. Je hebt iets (boek, geld, ...) van een ander achtergehouden maar je
kent de juiste waarde niet. Dan kan je de vraag stellen: "wat is energetisch de juiste
som om dit onrecht weer recht te zetten". En stel je dan open. Je zal een bedrag
doorkrijgen of je kan erop pendelen.
Je kan dat bedrag dan vb in een enveloppe doen en in de bus steken met de naam
van de persoon op de enveloppe. Steek er een naamloos kaartje bij waarop je
vergiffenis vraagt en vertelt dat je iets van die persoon ontvreemd hebt maar dat je
ondertussen wijzer geworden bent en je dit wil rechtzetten.
Onrecht rechtzetten is belangrijk want zolang er losse eindjes zijn, zal jij je
schamen en schuldig voelen waardoor je nooit helemaal zal kunnen openstellen
voor jezelf.
Wees creatief, de intentie waarmee je het doe is het allerbelangrijkste.

Zelfbevrijding 8-weken traject: Angst programmatie
deleten
Voor die mensen die ook uit de wurggreep en de
spookbeelden van de angst, willen stappen heb ik de 8
weekse begeleiding.
Om de 3d is er email contact waarbij ik je begeleid om je
angsten los te laten.
Kost 550€, De feedback van mensen is dat ze sneller rustiger worden, dingen beter begrijpen,
hun energie hoger kunnen houden, houvast vinden, meer ruimte en een vrijheid ervaren.

De wisselwerking van geven en nemen,
verloopt via verschillende kanalen.
De meeste mensen snappen nog niet goed hoe de
wisselwerking of karma werkt. Iemand vertelde me dat
ze niet geloofd in karma of wisselwerking, want ze
kende iemand die al jaren "ongestraft" bedrog
pleegde.
Jongere zielen
Hoe geëvolueerder een ziel (hoe ouder) hoe sneller het karma of de wisselwerking
terugkeert. Als het lijkt alsof iemand ongestraft kan bedriegen weet dan dat die
persoon zeker zijn karma opbouwt en op een andere manier en tijd zal terug
gepresenteerd of gespiegeld krijgen.
Het is niet omdat je voor a goed doet dat je van a zal terug krijgen. Nee, meestal
krijg je terug via andere kanalen. Elke krijgt zijn kansen op die momenten waarop jij
er als mens klaar en rijp voor bent.
Daarom lijkt het vaak, dat de ene de dans ontspringt en de ander niet.
Elke handeling of gedachte is als een ballon die je oplaat. Je weet nooit echt waar
die terecht komt. Tenzij je heel hoog geëvolueerd bent; leeft vanuit liefde en
daarmee een meer dan 95% bewuste focus.
Vandaar dat als je iets energetisch rechtzet, je de fysieke handeling meestal via
iemand anders zal doen, die er in oorsprong niks mee te maken heeft. Het zal je
intentie zijn, vb boetedoening die je uitstuurt naar de kosmos en de kosmos zal je
de kans geven. Denk je met een bewust iemand te maken te hebben, dan mag je
altijd proberen rechtstreeks te werken.Lukt dat niet, zet het rechtstreek energetisch
recht en in de materie zal je het ook kunnen rechtzetten via een andere weg.

Volle maan 19 april 2019 in weegschaal:
karmisch doorbreken
Wat aan deze volle maan bijzonder is, is dat ze net als
de vorige volle supermaan van 21 maart in
weegschaal staat. Losse eindjes van toen kan je nu
helemaal tot een goed eind brengen. Kijk eens bij
jezelf waar er twijfel rond was de laatste 4 weken, wel
daar kan jij nu mee in het reine komen.
Bij volle maan, staan maan en zon tegenover elkaar, en als beide krachten in
balans zijn ervaar jij de eenheid. De zon staat in ram, dus je levenslust wil volledig
doorbreken maar als je nog teveel in je hoofd leeft ervaar jij twijfel (weegschaal).
Zolang je leeft vanuit je hoofd is er het wikken en wegen. Geef jezelf eens de
toestemming om er gewoon in te vliegen als het goed voelt. Achteraf heb je dan de
mogelijkheid om alles te ontleden. Het eerst denken en dan doen, is het slechtste
advies wat je maar kan krijgen. Leer eerst te voelen, dan te doen en dan te
(be)denken hoe je er het meeste kan uithalen (in de zin van je grenzen te verleggen
= groeien.)
Omdat deze volle maan in weegschaal staat, kan je extra last hebben van de
onderrug omdat je fysieke balans te vinden is in het bekken. Wie leeft vanuit passie
en levensvreugde vind vanzelf balans.
De as maan (weegschaal) en zon (ram)
Voelen en beleven. Met de zon in ram zal je origineel willen zijn en initiatief willen
nemen. Enthousiasme en je uitleven is nu belangrijk. Maak keuzes vanuit je gevoel,
zonder rekening te houden met anderen. Dat is de enige manier om ruimte te
maken voor vernieuwing, om daadkrachtig te zijn en om erkenning te vinden voor je
unieke originaliteit en authenticiteit. Alles valt of staat met de mate van vrijheid die jij
jezelf wil gunnen. De maan in weegschaal stelt je handelen in vraag: “ben jij
belangrijk of is de ander belangrijker?”. Het enige dat belangrijk mag zijn is je
innerlijke, omdat dit verbonden is met de universele bron. Als jij het uiterlijke = de
ander = materie, belangrijker maakt dan verafgood je valse goden en is miserie het
resultaat.
Als je durft te leven vanuit dat wat goed voelt, dan handel je vanuit bron = vanuit
liefde. Als je leeft voor de ander, dan leef je vanuit angst voor gebrek =
ego=emoties=egoisme. Leven vanuit de bron wil zeggen dat jij een zegen bent voor
jezelf en ander. Alles is dan duidelijk en zuiver. Dus maak de afweging: de bron of
de buitenwereld. Als er iets te is, met andere woorden iets dat je totaal beheerst dan
leef je als een brokkenpiloot. Als je leeft vanuit liefde, is er balans en balans is niet
te veel en niet te weinig. Het is goed en voelt goed, het is neutraal (maar alles
behalve saai ). Als je in balans bent, heb je heel veel energie, zin in het leven en
stroomt alles spontaan.
Kijk eens de wat er de vorige weken en de volgende weken heel overheersend
speelde in je leven. Je mag dat nu in balans brengen.
Bezetting rechterzijde (=hemisfeer) van de horoscoop
De klemtoon zal liggen op je relatie tot de ander. Je kan je bewust worden van wat
jij nog op de ander projecteert. Projectie is in de ander zien wat jij in jezelf nog niet
wil zien. Hier wordt je ook uitgenodigd om het teveel (van dat ene gedacht) los te
laten en je open te stellen voor de realiteit en wat NU aanwezig is. Waak je voor
afhankelijkheid van anderen. Bouw eerst een relatie op met jezelf dan kan je in alle
vrijheid genieten van het contact met anderen. Er kan meer behoefte zijn aan
sociale contacten nu en om problemen in relaties uit te klaren en af te ronden. Ook
kan je je gemakkelijker in het standpunt van de ander verplaatsen in plaats van de
ander te willen redden of bijsturen.
Beweging binnen je relaties
Je zal dus heel gericht zijn op relaties (rechterhemisfeer bezetting). Omdat venus,
als heer van weegschaal een ondersteunend aspect maakt met pluto, kunnen nu
karmische en diep transformerende mechanismen zich ontvouwen. Meer en meer
leren we nu om eerlijke en gezonde relaties aan te gaan. Oude karmische banden
kunnen terug in je leven komen en veel bestaande relaties worden nu afgesloten.
Wordt je bewust van de dynamiek in je relaties, zijn andere afhankelijk van je en blijf
jij ze nog (onwillig) voeden, laat die ander dan los. Handelen vanuit de lieve vrede is
allesbehalve lief en eerlijk. Merk jij dat jij je nog vastklampt aan de ander, neem dan
afstand en ontdek welke emotie/ angst je nog aan deze persoon bindt.
Pluto is de kracht van je ziel, die nu veranderingen voor je zal aanbrengen. Voel
je al een tijdje dat een relatie je niet meer voedt dan zal daar nu iets aan gedaan
worden. Voel je al een tijdje dat je werk je geen voldoening meer geeft, dan zal er
nu een probleem rijzen of ontslag. Je kan een tijdje je gevoel negeren maar op een
zeker moment zal je ziel je een stevige duw in de rug geven. Dan jammeren de
mensen: “waarom overkomt mij dit toch?” Wel het overkomt je omdat je weerstand
biedt aan dat wat goed is voor jou en je blijft kiezen voor valse zekerheden. Voelt
het alsof de grond vanonder je voeten weggeslagen wordt? Wees dan dankbaar,
want jij had de kracht niet om voor jezelf op te komen dus doet je ziel dat nu maar
voor jou.
Het fysieke luik
Het is belangrijk om je levenslust te vergroten, want dat is wat zorgt voor genezing.
Zorg voor regelmaat en let een beetje op je voeding. Belangrijk is nu ook om er voor
te zorgen dat je huis en werk een plek zijn waar jij graag vertoeft. Ga maar met de
lentebezem door je huis en ruim op. Bekijk ook je werkplek, is die nog ok? Zoniet
gun jezelf dan ander werk (belangrijk keuze je goed voelen of geld = liefde of valse
afgod)
As Maan in weegschaal en zon in ram = de nieren (weegschaal) worden ziek als het
hoofd (ram) te eenzijdig verstandelijk denkt.
Je put je nieren uit als je jezelf wegcijfert en leeft voor de ander.
Maan vierkant mars
Als je in emoties blijft hangen zal je je onzeker voelen en dat zal je driftig maken.
Dus woede uitbarstingen omdat je je geremd kan voelen. Als je denkt dat je
zelfstandigheid en onafhankelijkheid bedreigt wordt kan je fel uithalen. Je kan
problemen scheppen waar er geen zijn. Tijd om voldoende ontspanning in te lassen,
zodat je de dingen realistisch kan bekijken en beter keuzes maken vanuit dat wat
goed voor je voelt.
Maan conjunct venus
Je kan meer openstaan voor liefde. Belangrijk is het om productief te zijn vanuit
liefde. Dit is een mooie combinatie die ervoor zorgt dat je zowel aantrekkelijk als
productief kan zijn.
Maan sextiel uranus
Uranus staat in stier en het zal je helpen om te kiezen voor dat wat voor jou mooi en
waardevol is. De klemtoon ligt op wonen en werken, op het hoe jij graag je huis en
werk wil zien. Je kan heel plots een andere richting inslaan en dat is belangrijk om
het nu te doen. Je kan eindelijk begrijpen dat erin de buitenwereld enkel valse
zekerheden zijn en dat de enige zekerheid is, je hart te volgen. Dan zal alles
automatisch op je maat gesneden zijn.
Maan sextiel jupiter retrograde in boogschutter
Jupiter is verbonden met de alom aanwezige overvloed, levensgeluk, kansen,
succes. In boogschutter wil het zeggen dat jij je bewust mag worden van hoe jij
jezelf onvrij houdt. Met deze energie kan jij contact maken met deze ongelooflijke
overvloedige bron in jezelf. Stel jezelf ervoor open, krijg voeling met wat je
enthousiast maakt, met wat je zin heeft om tot ontdekking over te gaan. Optimisme
en vertrouwen, 2 belangrijke begrippen waar jij nu over mag mijmeren. Breng
afwisseling aan, leef je in en gebruik je fantasie.
Ook kan een onderdrukte wens naar uitbreiding, kinderwens of zakelijke uitbreiding,
nu heel hard om je aandacht aanvragen. Forceer niks maar maak er contact mee,
mijmer errond, stel het je voor. Maar breng eerst jezelf in balans.
Cheiron (healer) in ram 10de huis
Maakt een positief aspect met mars (je daadkracht) wat aantoont dat je echt voor
jezelf zal mogen opkomen in de buitenwereld. Maakt ook een positief aspect met
vesta (karmische patronen). Er zal dus diepe healing mogelijk zijn op karmische
stukken. Hierdoor zal het gemakkelijker zijn om je ware plek in te nemen in de
buitenwereld. Voor wie er nu ten volle wil voor gaan, kan altijd een coaching bij mijn
nemen. Zon en cheiron in aspect zorgt voor healing op je zonnevlecht, dat wat je
hart kan verwarmen. Je kan maar je hart openen als je eerst je eigen macht erkent
en de warmte van het leven toelaat.
Omdat deze volle maan belangrijke linken legt naar karmische relaties en patronen
is het heel belangrijk om nu tijd voor jezelf te nemen.
Wil jij een liefdevolle handreiking, dan kan je je
inschrijven voor de groepshealing. Die gaat door
vanop afstand na 23.30u. Er zijn heel veel gidsen
aanwezig tijdens deze groepshealing en zo wordt er
een heel krachtige groepsziel gevormd die als een
moeder, haar liefde en koestering naar elk lid stuurt.
De impact van de healing is tot 10d voelbaar en wordt
volledig geïntegreerd door het verslag dat je ontvangt.
Inschrijven enkel via email isabelle@isahealing.eu, tot 05/04 om 23.30u. kost maar
15€ incl verslag. Welke impact groepsleden ervaren ontdek je hier.

Eerst denken en dan doen? Of is het
andersom?
Deze is weer een dooddoener en een valse wegwijzer.
De mens is in de eerste plaats een voelsinstrument.
Inderdaad, je ziel daalt in, in een fysiek lichaam om te
kunnen (in)voelen = contact te maken met de materie.
Je ziel kan je letterlijk laten voelen of het materiele pad
dat jij bewandelt, aansluit op haar programma of niet.
Jij mens, hebt een heel authentieke en specifieke
opdracht in dat leven. Deze kan je niet bedenken want
die is al volledig aanwezig. Het enige wat je kan doen
is jezelf openstellen om het eruit te laten.
Eerst voelen dan denken
Daarom is het belangrijk om eerst voeling te krijgen met dat wat je op het lijf
geschreven is. Pas achteraf zet je je denken aan het werk om te bedenken hoe je
het zal aanpakken, om je gift in de materie zichtbaar te maken. Het bedenken is het
creatieproces en dat gebeurt altijd na de inspiratie/invoelen
Zalig de armen van geest zegt men soms en eerlijk gezegd, te slim zijn kan
onezond zijn. Want dan maak je alles veel moeilijker dan het is. Hou het eenvoudig,
minder is meer.

Trading of belegging in bitcoin (BTC)
In december ben ik in een soort trading of beleggingssysteem
gestapt dat belegt in bitcoin. Ik vind het een schitterend
systeem omdat het dagelijks geld oplevert, zowel bij een
stijging als bij een daling van de BTC. Zelf hoef ik niks te
doen.
Unieke bank waarborg
Het unieke in dat systeem is dat er een bankwaarborg gegeven wordt door een bank ten
bedrage van je inlegsom en dat je geld verdient zowel in een stijgende als dalende markt;
Wekelijkse opbrengst tussen de 0.67% en de 4.58%
Zoals je hiernaast kan zien, is er elke week opbrengst, of de
markt nu stijgt of daalt.
De opbrengsten worden wekelijks op je account bijgeschreven
en als je ze laat staan, dan worden ze voor de volgende week
bij je kapitaal gevoegd.
Hieronder zie je de start investering van 26 BTC die na 10
weken 34 BTC geworden is = 8 btc winst op 10 weken tijd
ALs je ook interesse hebt hierin stuur me dan maar een email met je vragen.

Cholesterol natuurlijk verlagen
Enkel te nemen als bloedonderzoek uitwijst dat je een
te hoge cholesterol hebt.
Ik heb al van veel mensen vernomen dat ze super
tevreden zijn van deze rode rijst capsules en dat hun
cholesterol binnen de 3-4 weken een duidelijke
normalisatie toont.
Zowel mijn ouders en broer nemen het als de 94-jarige moeder van een vriend en
nog een paar kennissen, die ik van dichtbij kon opvolgen. En allen zijn ze vol lof
over het resultaat. Hun voedingspatroon is ongewijzigd gebleven.
Je kan ze hieronder bestellen en als je de code ISAH334 intikt krijg je op je gehele
bestelling 10% korting
Cholesteril forte 90 capsules voor 39.86€
cholesteril gewoon 90 capsules voor 27.66€
cholesteril forte 30 capsules voor 14.98€
Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken
klik hier

Hartegroet
Isabelle LAMBRECHT

coach/healer
www. zichtbaar.be

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u isabelle@isahealing.eu toe aan uw adresboek.

