
Beste xxxx, 


De laatste 2 jaar lijkt de wereld in een gezondheidscrisis vast te zitten. Er worden, vanuit de 
farmaceutische kant, allerlei “oplossingen” aangedragen. Wellicht met de beste bedoelingen, 
maar is het wel echt nodig? Of, beter gezegd, is het wel de juiste keuze, nu blijkt dat we constant 
weer achter de feiten aanlopen. Toch (ook) maar inzetten op extra gezondheid?


Een flink deel van de mensen met onderliggende klachten zou kunnen kijken hoe ze, met leefstijl-
aanpassingen, hun klachten kunnen verminderen. Daarmee ook hun risico’s kunnen verlagen, 
maar dan op alle fronten. Het mooie van die aanpak is dat je lichaam daar het gehele jaar 
voordelen van heeft. Meer energie, vitaliteit, een beter immuunsysteem, gezonde bloedvaten, een 
goed geheugen, kortom; gezonder oud kunnen worden!


Met de juiste voedingsstoffen, suppletie en voldoende beweging kan ons lichaam prima omgaan 
met gezondheids-“risico’s”. Daar zitten ontelbare jaren aan evolutionaire ontwikkeling achter. 
Helaas zijn we ons anders gaan gedragen, bewegen we veel minder en is onze voeding echt niet 
meer wat het was. Leven in dagelijkse stress is al helemaal geen winst. Tijd om onze leefstijl weer 
eens onder de loupe te nemen! Je hoeft immers niet ziek te zijn om toch gezonder te worden!


Zonlicht versterkt direct ons immuunsysteem, heeft een anti-viraal effect, verbetert onze 
bloeddruk, verhoogt de weerstand en verlaagt ons stressniveau. Dat komt voor een groot deel 
door de extra vitamine D3, opgebouwd in de huid. Meer zonlicht is dus aan te raden…maar in 
deze donkere tijd van het jaar is het helaas geen optie. Extra vitamine D3 is nu zeker raadzaam. 
Studies tonen duidelijk aan; een hoger niveau vitamine D3 is directe winst voor het 
immuunsysteem, dus minder kans op virale infecties. 


Een ander belangrijk aspect zijn de vetten in ons dieet. En dan met name de balans tussen de 
omega-6 en omega-3 vetten. Eet je daar voldoende van, in de juiste verhouding, dan 
ondersteunen die vetten de juiste afronding van ontstekingen. Belangrijk voor je immuunsysteem 
dus. Is het in balans, alles prima. De praktijk leert ons echter dat het overgrote deel van de 
bevolking (veel) te veel omega-6 binnen krijgt via de voeding. Dit kan leiden tot een overactief 
immuunsysteem wat zich zelf tegen ons kan keren. Gelukkig kan ik je helpen om het eenvoudig 
meten… Een simpele test, die ik je graag aanbied. Zullen we een afspraak maken?


Je bent ooit eerder klant geweest of wellicht nog steeds gebruiker van Eqology producten. Maar 
toch nog een paar nieuwigheidjes op een rij. 

• Eqology heeft sinds 2020 in de PAO (Pure Arctic Oil) een nog hoger gehalte aan omega-3 

vetten. Nog werkzamer en effectiever. 

• De PAO behoort tot de meest duurzamen bronnen van omega-3 EPA/DHA; er wordt 

uitsluitend gebruik gemaakt van verloren maar zeer hoogwaardige biomassa uit vis. De 
Algenolie is een uitstekend alternatief voor mensen met een Vegan Lifestyle.  


• Er is nu zelfs een PAO Gold; speciaal afgestemd op het optimaal functioneren van ogen en 
hersenen. Ideaal voor iedereen die meer bescherming en ondersteuning wenst voor deze 
belangrijke organen. 


• De combinatie van de PAO en de vitamine K2/D3 is nu slechts €1,97 per dag (€59,00 per 
maand) en wordt geleverd zonder verzendkosten.


Neem even contact op met mij op, dan maken we een afspraak voor de test, zodat je optimaal 
gezond de winter door komt. Ik kan je ook een link sturen om naar een kort webinar te kijken, 
zodat je nog beter weet waarom deze producten bijdragen aan een optimale gezondheid.


