
Wat is de Bentlon D-tox? 
 
Dit apparaat zorgt ervoor dat het lichaam 
gestimuleerd wordt om zelf te gaan 
ontgiften en om afvalstoffen goed af te 
scheiden.  
Ontgiften kan prima werken bij preventie 
van eventuele ziektes.  
Na een periode van ongezond leven of als u 
zich niet helemaal fit voelt. 
Het apparaat wordt in een voetbad gelegd 
waardoor het water geïoniseerd wordt. 
Hierdoor ontstaan trillingen die over 
gebracht worden naar alle lichaamscellen. 
Een gedeelte van de afvalstoffen verlaat het 
lichaam via de voeten, de rest wordt via de 
organen gezuiverd en het lichaam 
uitgewerkt. 
U ziet tijdens de 30 minuten durende 
behandeling het water verkleuren. Dit kan 
bruin zijn, zwart, het kan vlokken bevatten, 
gaan schuimen, etc. op deze manier kunt u 
precies zien welke organen het meest 
ontgiften. Na een aantal behandelingen ziet 
u het water steeds schoner worden. Ook 
kunnen wij u producten bieden die het 
lichaam helpen bij het ontgiften in de 
tussen tijd.  
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Hoe werkt het? 

 
De Bentlon D-toxer is gebaseerd om een 
scheikundig onderzoek over waterkanalen 
op de celmembranen. De ionenreiniger zet 
“gewoon” water om, in negatief geladen 
water, dat de gezondheid bevordert. 
“Gewoon” water wordt omgevormd tot 
energetische water. Dit energetisch water 
kan goed binnendringen in het lichaam 
door de poriën en vervangt op deze manier 
afvalstoffen, gifstoffen en ongezonde cellen 
die al voor lange tijd in het lichaam zijn. 
Zodat u beter beschermt bent tegen 
eventuele klachten of ziektes. In het water 
ontstaat de detox van het lichaam. 
Elk orgaan en elke cel heeft zijn eigen bio-
elektriciteit en wekt het magnetische veld 
van het menselijk lichaam op dat straling 
blijft afgeven. Dit wordt ook wel aangeduid 
als het “lichaamslicht”. In feite is het 
gewoon een circulerend stralingsveld rond 
het menselijk lichaam. Als er ziekte in het 
lichaam aanwezig is, wordt de stroom van 
bio-elektriciteit verstoord en verandert de 
desbetreffende weerstandswaarde. De 
verandering van de weerstandswaarde  
en het elektrische potentieel beïnvloedt de 
activiteiten van de deelcellen en beïnvloedt 
vervolgens hun stofwisseling: hoe sterker 
het vermogen, hoe dieper de invloed en vice 
versa.  

 

 

 

Doel 

 
Een behandeling met de Bentlon D-toxer 
kan verbetering  
Teweeg brengen op een aantal vlakken: 
1. 
Een fitter en vitaler gevoel 
2. 
Verlichting van menstruatieproblemen 
3. 
Eventuele slaapproblemen zullen worden 
verbeterd 
4. 
Activering van de cellen en het vegetatieve 
zenuwstelsel 
5. 
Verbetering van de stofwisseling en de 
afweer 
6. 
Zuivering van het bloed 
7. 
Activering van de fermentatiefunctie van 
het lichaam 
8. 
Verminderen van de belasting van de lever 
9. 
Verbetering van de maag-darm functie, 
verbeterde stoelgang 
10. 
Verbetering van de zuurgraad van het 
lichaam en het verwijderen van overtollige 
vrije radicalen 
 
 
 
 

Opbouw kuur 

 
Het beste resultaat wordt bereikt door te 

starten met een kuur van 6 behandelingen. 

U komt dan iedere week. Daarna kunt u 

onderhoudend eens in de maand komen. 

 

Prijzen 

Losse behandeling  €   26,- 

Kuur van 6    € 138,- 

 

Ondersteunende producten 

Wij hebben diverse ondersteunende 

producten. Sommige werken alleen op de 

lever, de blaas of de cellen en sommige 

ontgiften ook het hele lichaam. Dit zorgt 

voor extra goede resultaten. 

Wij adviseren u graag na de behandeling 

welke voor u geschikt zijn. 

 

 


