
33 måder at bruge ASEA i en forstøver / sprayflaske 
 

Bemærk: Fyld kun lidt af ASEA drikken i flasken ad gangen, så du kan bruge det 

indenfor 4-5 dage. 

 

Når du sprøjter ASEA direkte på et område af kroppen, får du kommunikeret direkte til de beskadigede 

celler: "Du er såret, du skal repareres, eller du skal udskiftes." 

 
1. Under armene, for at aktivere lymfekirtlerne. Brug den som en deodorant. 

2. Øjne-spa-behandling. Til beroligende, forfriskende øjnebad! Spray i øjnene, brug et skylleglas eller pipette til dryp. Luk øjnene 

i et par sekunder.  

3. Syn. Mange oplever forbedret syn ved at drikke ASEA, men også ved skyl eller spray mindst to gange dagligt (øjendråbe tæller 

er meget nyttigt her). 

4. Lunger - spray på ansigt og mund, når du indånder. 

5. Som renser [Dr. Foster Malmed sprayer det på hænderne mellem sine patienter.] 

6. Halsudskæring, opstrammer mod rynker 

7. Forbedret genopretning af områder, der har haft kirurgiske procedurer samt nyligt erhvervet tatoveringer. 

8. Forbrænding. Ved alvorlige forbrændinger, spray hele området og lad det absorbere, fortsæt til smerten aftager. 

9. Solskoldning ... også forfærdelige forbrændinger, der har blærer. 

10. Mod smerter, hurtigere healing og mindre ar dannelse.  

11. Akne 

12. Hudsygdomme af alle slags ... ALLE slags; udslæt, tørhed, kløe, rynker, cellulitis, psoriasis  

13. Alderspletter, vorter, sår, hudfoldninger, arvæv, pigmentplader, modermærker, sår 

14. Myg og andre insektbid 

15. Pollen og græs. Hævede og ømme øjne og ansigt som reaktion på pollen og græs. Træk vejret ind, mens du sprøjter ansigt. 

16. Næseblod 

17. Hikke, spray i mund 

18. Efter barbering 

19. Forfriskende hud spa ved at sprøjte i ansigtet. 

20. Ro og smerte 

21. Ledsmerter og ømhed 

22. Hovedpine, spray i munden, hovedet og nakken. Opkvikkende 

23. For at reducere virkningerne af et detox-program. Dr. Gary Samuelson ”når en helbredende krise forekommer” kan du sprøjte 

regelmæssigt i munden flere gange i løbet af dagen, det udligner nogle af symptomer. 

24. Højdesyge 

25. Jet Lag  

26. Ører 

27. Stramme muskler. Mange massageterapeuter tillader kunder at drikke 60 ml før massage og sprayer på stramme, 'knuste' 

områder. 

28. Mund, mod tandpine, tandkødsproblemer og mundsår. 

29. Som gurgle-vand 

30. For børn, der får tænder 

31. Skader og andre udslæt på grund af giftige planter 

32. Hesteudslæt 

33. Hårtab 

 

ASEA lindrer og forbedrer hudens tekstur og kvalitet · Er ikke-toksisk · Er 100% sikkert at anvende 

 


