
NES Health en ons Total WellNES Systeem zijn het resultaat van 
meer dan 30 jaar onderzoek van voormalig Chief Scientific 
 Officer, wijlen Peter Fraser - een acupunctuurexpert en beoefe-
naar van de traditionele Chinese geneeskunde - en Harry 
 Massey, visionair en mede oprichter van NES Health.

Het menselijke energie- en informatieveld (Human Body Field) 
werd nog nooit zo compleet in kaart gebracht en begrepen. 
Peter Fraser besefte dat een ongehinderde stroom van infor-
matie en energie onmisbaar zijn voor een optimale gezond-
heid. Daarom onderzocht hij via welke kanalen de informatie 
en energie door het lichaam stromen en hoe de communicatie 
plaatsvindt - binnen elke cel, tussen alle cellen van het lichaam 
en tussen de organen. Hij kwam tot de conclusie dat er drie 
cruciale factoren zijn bij activeren van het zelfherstellend ver-
mogen en het bereiken van een optimale gezondheid:
• De energie, die door het lichaam stroomt;
• De informatie, die daarvoor nodig is;
• De fysiologie van het lichaam, die hier gebruik van maakt.

Met het krachtige en geïntegreerde Total WellNES systeem dat 
bestaat uit de NES ProVision, NES miHealth, NES Infoceuticals en 
NEStrition helpen we de verstoringen in de 3 genoemde crucia-
le factoren op te heffen. Zodat het lichaamsveld gemakkelijker, 
en op een meer natuurlijke manier, terug kan keren naar een 
optimaal functioneren. Dit stimuleren we aan de hand van 4 
stappen:
1.  een Human Body Field-analyse met de NES ProVision;
2.  de eerste snelle correctie met de NES miHealth;
3.  een structurele correctie van het Human Body Field met de

NES Info ceuticals;

Wanneer u meer wilt weten van ons Total WellNES systeem, kijk 
op www.neshealth.com. U vindt daar ook een therapeut bij u in 
de buurt.

NES Health

NES Health beweert niet met haar producten ziektes te diagnosticeren, te genezen, 
te voorkomen of te behandelen. Als u een medische aandoening of probleem 
heeft, neem dan contact op met een gekwalificeerde zorgverlener. NES en haar 
producten zijn niet geëvalueerd door een overheidsinstelling of regelgevende 
 instantie .
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Een analyse met de NES ProVision
NES ProVision analyseert het Human Body Field
binnen enkele seconden en geeft een gede-
tailleerde rapportage van de verstoringen en 
behandelmethoden.

De NES ProVision, geavanceerde analyse software, is een 
prachtig vormgegeven en ongelooflijk uitgebreid hulpmiddel 
dat het menselijk lichaamsveld in kaart brengt, zodat bio-ener-
getische en bio-informatieve verstoringen, die mogelijk de oor-
zaak zijn van uw fysieke, mentale en/of emotionele problemen, 
kunnen worden geïdentificeerd. U plaatst eenvoudig uw hand 
op een scanapparaat. En binnen een paar seconden geeft de 
software meer dan 250 resultaten weer - in een anatomisch- 
correct en uiterst gedetailleerd grafisch overzicht.
De ProVision geeft diverse analyses, waaronder:
• Energetische analyse: identificeert energieblokkades in het

lichaamsveld;
• Voedings-analyse: markeert probleemgebieden in de op-

name van voeding, de spijsvertering en intolerantie voor
 bepaalde voedingsmiddelen;

• Milieu-analyse: laat verstoringen zien aan het lichaamsveld
als gevolg van specifieke omgevingsfactoren, toxines en
elektromagnetische straling;

• Emotionele en Mentale analyse: identificeert de kernemoties,
overtuigingen, en zelfs de aandachtsgebieden die het meest
opvallend of potentieel problematisch zijn;

• Lichaamsveldstructuren: zoals de energievelden die de orga-
nen en orgaansystemen stimuleren en sturen.

Eerste snelle correctie
met de NES miHealth

De NES miHealth is een multifunctioneel handapparaat, dat 
bio-informatie doorstuurt op frequenties die zijn afgestemd op 
specifieke delen van het lichaam.
Dit betekent dat u een snelle en effectieve therapie krijgt om 
uw klachten te verminderen en het zelfherstellend vermogen 
te stimuleren. Het apparaat heeft vele uiteenlopende behan-
delprotocollen. De behandeling vindt plaats in nauw overleg 
tussen u en uw therapeut.
De NES miHealth kan door uw therapeut worden toegepast 
 direct op de huid, of op kleine afstand van uw lichaam. U voelt 
er niets van. Of beter gezegd: vaak geeft de behandeling 
 direct al een verlichting, nog tijdens het consult.

Structurele correctie
met NES Infoceuticals

De NES Infoceuticals zijn energetische remedies die zeer 
 belangrijk zijn bij het herstel. Ze helpen het lichaamsveld bij het 
opheffen van verstoringen en blokkades. En kunnen het weer 
terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat, zodat het zich ver-
sterkt en de normale energie- en informatiestroom zich kan her-
stellen. Bij uw eerste consult stelt uw therapeut, op basis van de 
gedetailleerde analyse van de NES ProVision, een behandel-
wijze voor. Hierin zijn ook de NES Infoceuticals opgenomen, die 
op dat moment kunnen bijdragen aan het herstel van het 
 lichaamsveld (HBF).

NES Infoceuticals bestaan uit plantaardige micromineralen, 
gedestilleerd water en 5% alcohol (voor conservering). De Info-
ceuticals werken direct in op het menselijke lichaamsveld. Ze 
verhelpen verstoringen die gerelateerd zijn aan lichamelijke en 
emotionele problemen, en chemische- of milieutoxines. Hier-
door herstelt de balans en worden de zelfhelende krachten 
versterkt. De Infoceuticals zijn eenvoudig te gebruiken, effectief 
en veilig - ook naast uw medicijnen en eventuele andere 
 supplementen.

NES Health voor een betere 
 gezondheid en een hoger welzijn

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het komt dat in een  gezond 
lichaam alle cellen en organen altijd precies weten wat 
ze moeten doen? En hun taak ook nog perfect uitvoeren?
NES Health heeft ontdekt welke mechanismen het lichaam 
optimaal laten functioneren, hoe het komt dat de veerkracht 
afneemt en op welke  manier gebreken aan het licht komen.

neshealth.com
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