
   

 

Ik voel me niet goed tijdens het dragen van de mag-
neet. Ben ik allergisch aan magneetkracht?  
Een allergie aan magneetkracht is niet gekend. Het kan 
zijn dat je lichaam in het begin wat moet wennen aan 
de magneten. Als je dat ondervindt, begin dan met 
korte perioden het sieraad te dragen. Zo kan je het dra-
gen van je magneetsieraad opbouwen.  

Ik mag geen sieraden dragen tijdens het uitoefenen 
van mijn baan. Wat nu?  
Als je geen sieraden mag dragen tijden het uitoefenen 
van je werk heeft dat vaak te maken met veiligheid en 
hygiëne. Je kunt dan kiezen om oorbellen of schoenzo-
len te dragen. Je kunt er ook voor kiezen om onder je 
kledij een magneethart of -strip te dragen. Je magne-
ten ’s nachts dragen is een andere mogelijkheid.  

Als ik meerdere magneten draag is de magneetkracht 
dan sterker?  
Het dragen van meerdere magneten leidt niet tot een 
groter magnetisch veld. Het is geen optelsom van 
krachten. Door het dragen van meerdere magneten zal 
je op meerdere plaatsen een magneetimpuls krijgen: 
Je hebt meerdere vertrekpunten van de magneet-
kracht. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om aan 
één zijde een magneet ring te dragen en aan de andere 
kant een armband.  

Het koperplaatje is verkleurd. Gaat de werking verlo-
ren?  
Koper kan verkleuren als het in aanraking komt met de 
huid. Dit komt doordat het zijn werking afgeeft. Ook 
zweet kan het koperplaatje doen verkleuren. De wer-
king van het koper blijft. Wil je het koper poetsen?  
Gebruik dan een beetje citroensap om het te reinigen.  

Ik ben mijn garantie bon kwijt. Wat nu?  
Je hebt twee jaar garantie op de meeste Energetix 
sieraden en wellness-artikelen. Je distributeur bewaart 
het duplicaat van je garantiebewijs. Als jij het niet meer 
hebt, kan de distributeur met het duplicaat je garantie 
opvragen. 

 Let op  

Magneten werken ondersteunend en bekrachtigend. 

Hun werking is complementair en te gebruiken naast de 

klassieke geneeskunde. Bij aanhoudende klachten dien 

je steeds een reguliere arts te raadplegen. Het gebruik 

van magneten kan de reguliere geneeskunde niet 

vervangen!  

Magneetsieraden worden afgeraden voor mensen die 

een pacemaker dragen of andere implantaten die op 

een batterij werken. Ook zwangere vrouwen kunnen 

beter geen magneetsieraden dragen tijdens de 

zwangerschap. Dit heeft te maken met de stofwisseling.  

Bezoek onze winkel  

Onze winkel is vrij toegankelijk elke vrijdag en zondag 

van 13 tot 18 uur.  

We hebben als distributeur een aantal sieraden en 

accessoires voor je klaarliggen. We helpen je graag 

verder met het uitzoeken van een magneetproduct dat 

bij jou past.  

Ook helpen we je graag met het nemen van ring-, 

armband of kettingmaat.  

Wat we niet in voorraad hebben, kunnen we voor je 

bestellen.  

Het gamma aan magneetsieraden en – wellness kan je 

bekijken op de website:  

https://inbloomtherapy.energetix.tv/  

Hier kan je ook online een bestelling plaatsen.  

De bestelling wordt dan thuis geleverd.  

In Bloom Therapy 

Karlien Merckx 

Vrouweneekhoekstraat 23 

9100 Sint- Niklaas 

gsm: 0483 45 55 07 
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Het dragen van Energetix sieraden en 

accessoires is a way of living!  

Je hebt aandacht voor je welzijn en je 

gezondheid. Daar draag je graag zorg 

voor en met Energetix doe je dat 

bovendien met stijl! 

Onvoldoende energie heeft gevolgen 

Je bent gezond wanneer je innerlijke kracht in 

evenwicht is. Bij ziekte of emotionele disharmonie 

verliest het organisme zijn evenwicht en treedt er een 

energietekort op. Welke klachten kan je ervaren bij een 

energietekort? 

- stofwisselingsproblemen 

- verzuring van het lichaam 

- verminderde weerstand en immuniteit 

- bloedcirculatieproblemen 

- vermoeidheid en uitputting 

Magneten werken in op je lichaam 

Vier pijlers staan centraal bij de werking van magneten: 

bloeddoorstroming, zenuwstelsel, stofwisseling en 

water. Magneten werken in op de eerste drie factoren. 

Bij het frequent dragen van de magneetsieraden raden 

we aan om 1,5 liter water per dag te drinken op de 

werking te optimaliseren. 

Magneetkracht zorgt voor een beter en groter zuur-
stoftransport van de rode bloedlichaampjes naar elke 
cel in je lichaam. Een betere bloeddoorstroming bete-
kent een betere aflevering van voedingsstoffen naar de 
cellen en een vlotte aflevering van afvalstoffen en kool-
stofdioxide. 
Naast de verbetering van het zuurstoftransport wordt 
de toevoer van vitamines, enzymen, hormonen en 
spoorelementen verbeterd. Het geeft je meer energie. 

De zenuwbanen worden door de werking van de 
magneten beter doorbloedt waardoor de werking 
ervan verbeterd. 

 Jouw voordelen  

Iedereen ervaart de weldaad van magneten! Draag eens 

een magneetsieraad en ontdek wat het voor jouw 

lichaam doet.  

Soms hebben we ‘sluimerende’ kwaaltjes waar we ons 

niet altijd bewust van zijn. Het haastige en veeleisend 

leven laat zijn sporen na, hoe ontspannen we ook 

denken te zijn.  

Energetix magneten  
Energetix vervaardigt zijn sieraden uit edelstaal (nikkel-
vrij). Energetix maakt gebruik van neodymium magne-
ten. Deze magneten hebben een lange levensduur: Op 
100 jaar verliezen ze maar 1% aan magneetkracht. De 
meeste sieraden hebben een magneetkracht van 0.12T 
(Tesla). De wellness-artikelen hebben een magneet-
kracht van 0.18T of 0.22T.  

Koper in de sieraden  
Een aantal sieraden van Energetix hebben ook een ko-
per element in hun afwerking. Koper werkt kiemdo-
dend; het verhoogt de opname van ijzer in het bloed, 
het bevorderd de doorbloeding en verhoogt de aan-
maak van antilichamen in ons verdedigingssysteem. 
Hierdoor wordt je immuunsysteem versterkt.  
Je kiest magneetsieraden omdat  

− Ze gemakkelijk verdraagbaar zijn  

− Er geen nevenwerkingen zijn aan het dragen  

− Ze positief en doeltreffend werken  

− Ze comfortabel en gemakkelijk in gebruik zijn  

− Ze er aantrekkelijk uit zien door hun design  

− Ze een goede prijs- kwaliteit verhouding hebben  

− Een garantie van twee jaar hebben  

− Ze te combineren zijn met elke andere vorm van the-
rapie  

Magneetwater  
Water is een goede energiedrager en levensnoodzake-
lijk voor ons lichaam. Magneten toepassen in water 
zorgt er voor dat de kwaliteit van het water verbetert  

 

 en de opname van het water in ons lichaam beter zal 
verlopen. 
Energetix heeft voor deze toepassing een magneet-
staaf ontwikkeld. Het gebruik is eenvoudig: Je plaatst 
de magneetstaaf in het water en na een kwartier is kan 
je het hernieuwde water consumeren.  

 

Voordelen van magneetwater  

− Het bevordert de vochtopname en voorkomt voch-
verlies  

− Het voorkomt verzuring en slakvorming  

− Het heeft een positief effect op de werking van het 
darmstelsel en de nieren  

− Het verbetert de spijsvertering  

− De cholesterolopbouw wordt verminderd  

− Het verlaagt de kans op verkalking van de bloedva-
ten doordat schadelijke stoffen losgemaakt en af-
gevoerd worden  

− Het voedt je organen en stimuleert een positieve 
celdeling  

− Het bevordert de aanmaak van anti- lichamen 
waardoor het immuunsysteem verbeterd  

Veel gestelde vragen  
Moet ik mijn magneetsieraden 24 uur dragen?  
Het dagelijks dragen van je magneetsieraad wordt 
aanbevolen. Het hoeft geen 24 uur te zijn. Uiteraard 
mag je de magneetsieraden een etmaal lang dragen. 
Best doe je de sieraden uit voor het douchen of baden.  

Moet ik mijn magneetsieraad links of rechts dragen?  
Sommige experts raden aan om bij een lage bloeddruk 

de magneet links te dragen. Anderen vertellen dat het 

op zich gelijk blijft. Test het vooral zelf eens uit. Bekijk 

welke kant voor jou het meeste efficiënte is. Dat zal je 

snel merken. het niet meer hebt, kan de distributeur 

met het duplicaat je garantie opvragen. 

 

 


