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Naukowy przełom w dziedzinie zdrowia-odnowa biologiczna na poziomie
komórkowym.ASEA to pierwszy i jedyny na świecie sposób, uzupełnienia cząsteczek
Sygnalizacji Redox.
Pamiętamy z historii przełomowe momenty, które na zawsze zmieniły sposób myślenia i
działania przyszłych pokoleń. Dzielimy się z Wami naukowym przełomem, który będzie miał
wpływ na dziedziny nauki związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem.
Z ASEA niemożliwe staje się możliwe
To ogromny przełom dla nauki w dziedzinie zdrowia i wkrótce miliony ludzi będzie z niego
korzystać. Wszyscy możemy używać ASEA z korzyścią dla naszego zdrowia.

Odkrycie
Podczas, gdy świat przez ostatnie 16 lat nie robił nic w zakresie odbudowy komórek na
poziomie molekularnym naukowcy ASEA pracowali długo i ciężko , aż wspaniały przełom w
dziedzinie Sygnalizacji Redox został osiągnięty. Ponad 30 mln dolarów kosztowało
odkrycie czegoś o czym do tej pory nie wiedziano nic. Zbadano jak funkcjonują komórki na
poziomie molekularnym. Naukowcy i lekarze nazywają to największym przełomem w
naukach biologicznych od czasu wynalezienia Peniciliny czy odkrycia DNA.
Nowo odkryta dziedzina doprowadziła do stworzenia produktu, którego możemy używać
wszyscy.To nie jest lek, zioła, witaminy, minerały, sok czy składniki odżywcze. Nie ma
w nim toksycznych substancji i nie występują żadne działania niepożądane. To produkt
perfekcyjnie wyważonych Cząsteczek Sygnalizacji Redox, który jest pierwszym tego
rodzaju na świecie. Badania nad tymi cząsteczkami, doprowadziły do zespołu wielu
ekspertów w dziedzinie zdrowia. Ponad 100.000 wyników ich
badań można znaleźć w internecie.

Badania naukowe
Firma ASEA wraz z jej fizykiem jądrowym Gary L. Samuelsonem ,
opierając się na 16 latach badań i rozwoju, zakończyła proces
tworzenia i stabilizacji tzw. Cząsteczek Sygnalizacji Redox.
Proces zdobył ponad 20 patentów i używa roztworu soli jako
„nośnika” dla tych cząsteczek. Każda butelka ASEA zawiera
miliardy takich cząsteczek sygnałowych. Proces replikacji tych

cząsteczek sygnałowych zewnątrz ciała miał być niemożliwy według naukowców z
Harvardu, UCLA, i innych czołowych uczelni badawczych.
Było tak do czasu, aż naukowcy z tych uczelni sami przetestowali ten proces i potwierdzili
jego skuteczność.
Wyniki badań pokazują, że przełom naukowy ASEA pozwala organizmowi zwiększyć
liczbę przeciwutleniaczy o 500%. ASEA może mieć lepszy wpływ na nasze zdrowie niż
cokolwiek wcześniej. Niektórzy nazywają to największym odkryciem naukowym z zakresu
funkcjonowania komórek. Będzie ono miało wpływ na prawie wszystkie dziedziny naukowe
związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Asea-Spółka
Historia ASEA jest dość niesamowita. Firma miała miliony dolarów na badania naukowe, ale
wciąż nie udawało się osiągnąć ostatecznego sukcesu. Na koniec 2006 roku, Verdis Norton
został poproszony aby zostać członkiem zarządu. Verdis jest profesjonalistą w dziedzinie
biznesu. Po przeglądzie wszystkich badań i tes tów szybko zorientował się, że firma może
pójść inną, lepszą drogą. W 2008 roku, Verdis Norton i James Pack(prezes firmy) zakupili
prawa do produktu ASEA. W tym czasie, Gary L. Samuelson z zespołem znaleźli sposób na
ustabilizowanie cząsteczek Sygnalizacji
Redox. Patent jest własnością prezesa i
założyciela firmy Verdisa Nortona. Ma on 30
lat doświadczenia biznesowego. Był
wiceprezesem General Foods International,
Kraft Foods, Hobart Industries i innych
znanych firm. Miał w nich mnóstwo
doskonałych wyników.
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miała miliony dolarów na badania naukowe,
ale wciąż nie udawało się osiągnąć
ostatecznego sukcesu. Na koniec 2006 roku,
Verdis Norton został poproszony aby zostać członkiem zarządu. Verdis jest profesjonalistą
w dziedzinie biznesu. Po przeglądzie wszystkich badań i testów szybko zorientował się, że
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ASEA spodziewa się być najszybciej rozwijającą się firmą w dziedzinie zdrowia i wellness,
co ma dać firmie miliardy dolarów na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Dla
Verdisa Nortona nie jest obca strategia ekspansji produktu na arenę międzynarodową. To
było jego życie przez 30 lat.
Spółka podała, że są gotowi do produkcji na skalę 500 milionów dolarów dochodów ze
sprzedaży. Sprzedaż ASEA wzrosła aż o 700% w ciągu ostatnich 6 miesięcy przy oficjalnym
otwarciu firmy jesienią 2010 roku.
Po wielu wnikliwych analizach ASEA postawiła na sprawdzoną metodę dystrybucji czyli
Marketing Sieciowy, który cały czas jest najlepszą metodą na dostarczenie produktu
bezpośrednio do ludzi, metodą w której ludzie mogą bezpośrednio dzielić się swoimi
doświadczeniami.

Co To jest Asea
ASEA to biliony stabilnych, perfekcyjnie wyważonych Cząsteczek Sygnalizacyjnych Redox,
zawieszonych w nieskazitelnym roztworze solnym –są to te same cząsteczki, które istnieją
w komórkach ludzkiego organizmu.
Sygnalizacja Redox jest funkcją, która ma zasadnicze znaczenie dla życia na naszej
planecie. Cząsteczki Sygnalizujące Redox są tworzone w każdej komórce ciała i są istotne
dla systemu odpornościowego oraz komórkowych mechanizmów uzdrawiania. Są one tak
niezbędne do życia, że bez nich umarłbyś w ciągu kilku sekund. Właściwe dostarczenie
cząsteczek Sygnalizacji Redox pozwala na leczenie komórkowe: uszkodzone, dysfunkcyjne
komórki zanikają, a w ich miejsce pojawiają się zdrowe, żywe komórki.
Cząsteczki Sygnalizacji Redox są niezbędne dla zdrowia Twoich komórek; dlatego Twój
organizm wytwarza swój własny zapas. Ale po osiągnięciu wieku 12 lat, nasze komórki
produkują coraz mniej i mniej tych cząsteczek. ASEA to jedyne na świecie źródło
uzupełniające Cząsteczki Sygnalizacji Redox.

ASEA (Prezentacja produktu)
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji video, produktu ASEA. Naukowcy i lekarze nazywają
to największym przełomem w naukach biologicznych od czasu wynalezienia Peniciliny, lub
odkrycia DNA. http://www.youtube.com/watch?v=BURFk-MUfoQ

Co to są cząsteczki Sygnalizacji Redox
Z ASEA niemożliwe staje się możliwe:
Sygnalizacja Redox to funkcja, która jest zasadnicza dla życia na naszej planecie.
Cząsteczki Sygnalizacji Redox są tworzone w każdej komórce ciała, i są niezbędne dla
systemu odpornościowego oraz komórkowych mechanizmów leczenia. Cząsteczki
Sygnalizacji Redox są tak niezbędne, że bez nich umarlibyśmy w ciągu sekund.

Nowo powstająca dziedzina sygnalizacji Redox
Ilości badań niezależnych naukowców na świecie, potwierdza istotną zależność
Sygnalizacji Redox wobec zdrowia komórkowego. Każdego dnia publikowane są kolejne
badania i artykuły odnośnie Sygnalizacji Redox, przez co jest to najlepiej rozwijający się
obszar badawczy w nauce.ASEA jest pierwszą i jedyną stabilną, perfekcyjnie
zrównoważoną mieszaniną tych reaktywnych cząsteczek Sygnalizacji Redox, istniejącą
poza komórkami żywymi, i może być użyta do tego, aby utrzymać właściwą równowagę w
organizmie, by wspierać system odpornościowy oraz procesy leczenia.

Jak te cząsteczki działają
Cząsteczki Sygnalizacji Redox są podzielone na dwie grupy: Reaktywne Gatunki Tlenu
oraz Gatunki Zredukowane.Reaktywne Gatunki Tlenu uzbrajają system odpornościowy,
Gatunki Zredukowane aktywują antyoksydanty.
Ostrożny, homeostatyczny balans między tymi dwoma gatunkami jest zachowany we
wszystkich komórkach i tkankach. Kiedy pojawia się problem lub szkoda, balans ten zostaje
zaburzony, a ta dysproporcja wysyła sygnał,
który sprawia, że komórki i tkanki bronią się i same się naprawiają, tym samym
przywracając zdrową równowagę.

Dla Sportowców
Poprawa wytrzymałości, szybka regeneracja…
ASEA została przetestowana również na sportowcach. Produkt został uznany uznany
doskonałym sposobem na zwiększenie wytrzymałości do 30 proc. Przykładem jest
zawodnik maratonu, który miał zmniejszony czas o około 12%, a wszystko to dzięki
przyjmowaniu ASEA w ciągu 2 tygodni. Zostało to zweryfikowane przez VO2 testu Max.
Badanie zostały przeprowadzone przez dr Eric Heiden -złoty medalista olimpijski i dr Max
Testa (Tour de France trener), sławnego chirurga ortopedę specjalizującego się w
medycynie sportowej i fizjologii. Sportowcowi, który nie zażywa ASEA efektywność czasowa
w ciągu roku może wzrosnąć o 2%, co najwyżej o 3% rocznie, w przeciwieństwie do
sportowca, który zażywa Asea wzrasta o 12% w ciągu zaledwie 2 tygodni. Produkt został
zatwierdzony przez Światowe Stowarzyszenie Antydopingowe (WADA).

Dla kogo jest Asea
ASEA zmienia życie ludzie na całym świecie, od ultra elitarnych sportowców
wytrzymałościowych, którzy nieustannie doprowadzają swoje ciała do granic możliwości,
do ludzi, którzy po prostu chcą lepiej zatroszczyć się o swoje zdrowie. Prawda jest taka, że
ASEA może przynosić korzyść zdrowotną każdemu na każdym etapie. Ludzie z różnych
środowisk dzielą ten niezwykły przełom zdrowotny, który daje im taką zmianę.

Pytanie - Jak ważne jest dla ciebie zdrowie?
Jaka jest zalecana dawka?
Bardzo ważne jest, żeby spożywać Asea z pojemników z tworzywa sztucznego lub szkła.
Metal powoduje rozpuszczanie i denaturację cząsteczek. W pierwszym miesiącu, zalecamy
spożycie 60 ml rano po wstaniu, oraz 60 ml wieczorem zanim pójdziesz do łóżka! Jeśli
masz ponad 50 lat lub masz poważne problemy zdrowotne, można kontynuować tą dawkę,
albo można podnieść maksymalnie do 240ml dziennie. Im jesteśmy starsi, tym niższe
Redoks Cząsteczek Sygnałowych produkuje organizm. Jeśli masz poniżej 50 lat dla
ogólnego zdrowia dzienna dawka to 120 ml ,a po pierwszym miesiącu zmniejszamy ją o
połowę.
Jak najszybciej chcę doświadczyć skutków ASEA. Jaki jest moja zalecana dawka?
Komitet Doradczy naszych lekarzy zaleca następujące dawki dla osiągnięcia
maksymalnego wpływu z ASEA:
Podczas pierwszych 5 dni: 60 ml dwa razy dziennie.
6 -10 dzień do 60 ml trzy razy dziennie.
11 -15 dzień do 120 ml dwa razy dziennie.
Po 16 dniu zmniejszyć z powrotem dawkę do 60 ml dwa razy dziennie i ja utrzymywać.
Pij dużo wody jeśli możesz! W tym czasie twoje ciało stara się usunąć toksyny z organizmu,
musisz mu pomóc w tym procesie pijąc wodę! Znasz swoje ciało lepiej niż ktokolwiek inny.
Jeśli jesteś wrażliwy na suplementy diety, leki, obserwuj swoje ciało w okresie zażywania
ASEA. Jeśli czujesz, że zalecany przebieg leczenia jest zbyt skrajny, można skontaktować
się z osobą, od której kupiłeś ASEA. W tym przypadku, możemy zmniejszyć dawkę.
Jestem sportowcem i chcę użyć ASEA w celu zwiększenia wydajności. Jaka jest dla
mnie zalecana dawka ?
Sportowcy w zalecanej dawce powinni pić120 ml pół godziny przed treningiem i 60 ml pół
godziny po treningu. Dawkę możemy zmieniać w zależności od typu (intensywności)
treningu. Jeśli potrzebujesz większej wytrwałości możesz pić więcej Asea przez treningiem.
Z drugiej strony, jeśli trening jest krótki i intensywny, jest większa potrzeba regeneracji
mięśni. W tym przypadku, zalecane jest picie większej ilości po treningu.
Trzeba regularnie spożywać ASEA?
Tak. Wynika to z naszych doświadczeń. ASEA zapewnia organizmowi cząsteczki, które są
niezbędne dla procesów, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego, a tym samym zmniejszenie stresu oksydacyjnego w organizmie i
naprawiają uszkodzone komórki. Należy spożywać ASEA regularnie by rezultaty były
widoczne.
Dlaczego ASEA pachnie chlorem?
Niektóre ze składników zawierają wskaźniki Redox chloru. To nie jest chlor w tej samej
postaci jak w wybielaczach lub cząsteczki chloru (Cl2, NaOCl), które są najczęściej
używane do dezynfekcji basenu. To niesymetryczne formy chloru są toksyczne i drażniące.
Perfekcyjnie wyważone mikstura Sygnalizacji Redox (ASEA) jest nietoksyczna,
niedrażniąca, jeszcze bardziej kojąca. Jest bezpieczna dla wszystkich tkanek w organizmie,
w tym również dla oczów.
Czy mogę mieszać ASEA z jedzeniem i piciem?
Nie należy mieszać ASEA z innymi produktami, ponieważ zakłóci to równowagę cząsteczek
i staną się nieaktywne.
ASEA powinna być spożywana na pusty żołądek ?
Zaleca się pić ASEA rano na pusty żołądek, uzyskując przewagę dla twojego ciała, aby
zapewnić maksymalne i szybkie wchłanianie do komórek. Jednakże, jeśli masz wrażliwy

żołądek, może być lepiej, jeśli poczekasz do śniadania, a następnie wypijesz ASEA. W tym
przypadku, zamiast pić dwa razy dziennie należy pić więcej razy, ale mniejszą ilość przy
zachowaniu dziennej proporcji.
ASEA powinna być przechowywana w lodówce?
Nie ma potrzeby przechowywać ASEA w lodówce. Nie jest wrażliwa na temperaturę.
Czy można przedawkować Asea.
ASEA jest nietoksyczna, a zatem nie ma ryzyka przedawkowania. W rzeczywistości, jest
bezpieczniejsza od wody z kranu, wody mineralnej lub alkalicznej. I prawdopodobnie na
Ziemi nie znajdziesz nic bezpieczniejszego od ASEA. Jest to produkt sprawdzony,
bezpieczny dla wszystkich tkanek i narządów całego ciała, jak również, ASEA zwiększa
skuteczność poszczególnych przekaźników wiadomości w organizmie, takich jak hormony,
insulina, adrenalina itp. Jeśli zażywasz coś z tego rodzaju obserwuj swoje ciało, ponieważ
ASEA zwiększa ich intensywność, więc może trzeba skonsultować się z lekarzem i
zmniejszyć ilość dawki, jeśli to konieczne.
ASEA neutralizuje toksyny?
U niektórych ludzi mogą wystąpić objawy związane z detoksykacją , takie jak: luźne stolce,
częste ruchy jelit, brak energii lub złe samopoczucie. Efekty te mogą wystąpić na skutek
detoksykacji natychmiast lub 3-4 tygodnie po rozpoczęciu spożycia. Objawy mogą trwać
kilka tygodni, w zależności od ilości toksyn, które organizm nagromadził. Zaleca się dzienne
spożycie więcej wody, pomagając w procesie detoksykacji. Staraj się pić mniej lecz częściej
(np. 30 ml cztery razy dziennie). Usunie to większość objawów związanych z detoksykacją.
W niektórych skrajnych przypadkach, lepiej spożywać mniejsze porcje ASEA, a potem
stopniowo je zwiększać. Nie zatrzymuj spożycia ASEA, zamiast tego skontaktuj się z osobą,
od której ASEA została zakupiona i poprosić o opinię lekarza, który ma odpowiednią wiedzę
i doświadczenie, co pomoże Ci uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.
Dlaczego ASEA ma zły smak?
Smak ASEA określa, w jaki sposób oddziałują procesy chemiczne zachodzące w
organizmie. Indywidualne gusta są różne. Niektórzy mówią, że smakuje jak "krystalicznie
czysta woda", a inni, że jak "woda w basenie". Silny aromat może oznaczać, że istnieje
niedobór tych cząsteczek. Większość ludzi doświadcza bardziej przyjemnego smaku po 3-4
tygodniach konsumpcji ASEA.
Mam wysokie ciśnienie. ASEA ma na to wpływ?
ASEA pomaga organizmowi w podjęciu kroków w celu stworzenia równowagi i uzdrowienia.
Zdrowa dieta jest najbardziej skutecznym narzędziem przeciwko wysokiemu ciśnieniu krwi.
Badania bezpieczeństwa wykazują, że ASEA nie podniesie ani nie obniży ciśnienia
tętniczego krwi, a zamiast tego unormuje je.
Dlaczego butelka spray ASEA jest w moim pakiecie?
Jeżeli zamówisz pakiet ASEA, znajdziesz w nim także sprey. Wiele osób używa ASEA
również zewnętrznie co także daje doskonałe wyniki. ASEA działa skutecznie na skórę
suchą, swędzącą i inne dolegliwości skórne. Wiele osób korzysta z ASEA jako anti-aging,
anty-aging. Jest rozpylana w oczach by utrzymać wilgoć i odnieść inne różne korzyści .
ASEA zewnętrznej aplikacji powoduje bardzo szybkie gojenie uszkodzonych skóry.
Sportowcy obserwowali szybką poprawę po zastosowaniu ASEA bezpośrednio do obszaru,
który został uszkodzony lub nadwyrężony przez ćwiczenia.

Biznes
Dlaczego marketing sieciowy
Dlaczego doświadczone kierownictwo Fortune 100 wybrałoby marketing sieciowy,
aby przedstawić ASEA światu? Wszakże Verdis Norton był Wiceprezydentem w Kraft
Foods i miał gwiazdorską karierę jako tradycyjny pracownik korporacyjny. Co takiego
było w modelu marketingu sieciowego, że przemówiło do tego geniusza strategii
biznesu korporacyjnego?
Prawdę mówiąc, to właśnie ze względu na jego tło w strategii biznesu sprawiło, że
Verdis uznał marketing sieciowy jako miejsce oferujące najlepszy sposób
uzyskiwania korzyści z ASEA i dostarczenie jej bezpośrednio do konsumenta.
Rozumiał on co głosili luminarze biznesu, tacy jak Warren Buffet, Robert Kiyosaki,
Richard Branson, i Stephen Covey: że marketing sieciowy jest potężnym kanałem
sprzedaży z udokumentowanym zapisem sukcesów. W rzeczywistości, od połowy lat
90 istniał tylko jeden przemysł produkujący 200,000 milionerów. To nie było
Hollywood, sporty profesjonalne, czy nawet prawo ani medycyna; to był marketing
sieciowy.
Siła marketingu sieciowego jest taka, że nagradza ludzi, którzy mogą nie mieć
dodatkowych pieniędzy aby inwestować w możliwość, ale mogą inwestować swój
czas, wiarygodność i wpływ. Okazja ASEA dotyczy dzielenia się przełomem ASEA z
innymi i pomaganiem im w ich własnym biznesie. Marketing sieciowy jest niczym
więcej jak grupą ludzi, którzy osiągają razem coś, czego nie mogliby osiągnąć sami.

ASEA (Prezentacja możliwości biznesowych)
Jest wiele możliwości biznesowych i wiele aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę
zanim podejmiesz decyzję. Kiedy obejrzysz ten film uzyskasz jasny obraz, dlaczego
właśnie ASEA jest tak znakomitą okazją.
– > Film http://youtube.com/user/jaminteam4asea

Zróżnicowana, trwała, korzyści
Długoterminowy sukces jakiegokolwiek produktu lub firmy zawsze zależy od
połączenia 3 krytycznych elementów: musi być naprawdę inny, różnica ta musi być
trwała, i różnica ta musi dostarczać widocznej korzyści konsumentowi. ASEA
posiada wszystkie 3.

Zróżnicowana
Większość osób wie, że przemysł suplementów odżywczych jest zatłoczony. Nowy „super
sok” pojawia się praktycznie co tydzień. A półki sklepowe zawierają tysiące tabletek „ja też”,
mikstur oraz spryskiwaczy. Ale ASEA jest inna. Świat nigdy nie widział Cząsteczek
Sygnalizacji Redox utworzonych poza żywymi komórkami. ASEA jest pierwszym i jedynym
suplementem, który zapewnia zrównoważone, stabilne Cząsteczki Sygnalizacji Redox.

Trwała
ASEA jest poparta 16 latami fundamentalnych badań i wieloma patentami, które
zapewniają, że unikalny proces jest całkowicie chroniony. Nie zobaczysz niczego
podobnego na półkach swojego lokalnego sprzedawcy. Oznacza to, że przez wiele lat,
ASEA będzie jedynym dostępnym źródłem macierzystych Cząsteczek Sygnalizacji Redox
niezbędnych dla naszego ciała. Nasza różnica jest trwała.

Korzyść
Macierzyste Cząsteczki Sygnalizacji Redox w ASEA wspierają aktywność komórkowej
naprawy oraz wymiany, która jest niezbędna dla optymalnego zdrowia komórkowego.
Różnica ASEA nie jest jedynie kosmetyczna – ludzie wszędzie doświadczają prawdziwych
zalet, które są zadziwiającą mocą Cząsteczek Sygnalizacji Redox. Jest to produkt, który
oferuje prawdziwą korzyść konsumentom.

Zarabiaj z ASEA
Asea jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem marketingu sieciowego. Będąc
współpracownikiem Asea , możesz zarobić naprawdę duże pieniądze budując grupę z
osobami zainteresowanymi współpracą. Jest to szybko rozwijający się biznes z dużymi
perspektywami na przyszłość. Szybko objął Europę zachodnią i otwiera się na nowe kraje.
Współpracownikami są zwykli ludzie nie mający doświadczenia w branży MLM jak i
doświadczeni marketerzy. Osobiście mam kontakt ze sponsorami w Niemcach. Wiem że
do biznesu przyłączają się lekarze, przekonani o skuteczności działania Asea.
Dlatego ten biznes jest tak atrakcyjny, gdyż poza tym, że Asea to doskonały sprawdzony
produkt mamy pewność, że z naszej pracy będziemy czerpali korzyści przez długie lata.
Co mówi inny dystributor: "Jednak najważniejszym powodem dla którego wybrałem tą, a
nie inną firmę było to, że oprócz możliwości zarabiania, możemy pomóc osobom z naszego
otoczenia w wzmaganiu się z chorobami. Mimo, iż na początku byłem sceptykiem,
osobiście miałem możliwość przekonania się, jak Asea pomogła w przezwyciężeniu
przewlekłej dolegliwości."
Na chwilę obecną Asea nie jest jeszcze znana w Polsce i jest to doskonały moment by
zająć miejsce w strukturze. W krajach w których jest już dostępna, organizowane są otwarte
spotkania z przedstawicielami firmy,prezentacje, webinary szkoleniowe i cale zaplecze
wsparcia co daje nam pewność , że Asea to poważna firma z wielkimi perspektywami.
ASEA aktywnie poszukuje osoby, które mają misję aby służyć i pomagać innym. Jeśli
uważasz się za taką osobę i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, oraz zostać
współpracownikiem ASEA, prosimy o kontakt:
Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć jak dostać już teraz dystrybutorem Asea.

