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Disclaimer: Deze producten zijn niet bedoeld om ziekten of aandoeningen
te behandelen, te genezen, te verlichten of te voorkomen.

Raadpleeg bij gezondheidsproblemen steeds je arts.

Alle voordelen
vAn Flow2Heal op een rijtje:

herstelt je energiebalans

ondersteunt rust, evenwicht en
gezondheid

versterkt en stimuleert je
zelfhelend vermogen

werkt met hypergepersonaliseerde
informatie

sessies bij de therapeut
of op afstand

PERSONAL 15 energetische druppels       
voor verdere ondersteuning thuis
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Gepersonaliseerde
harmonische healing

Flow2Heal is een geavanceerd therapeutisch
toestel dat de energiebalans in je leven 
herstelt.
Toestel en behandeling werden ontwikkeld door
het Belgische bedrijf AQwaTech en zijn gesteund
op de wetten van de kwantumfysica. Dit is de
wetenschap die zich bezighoudt met de kleinste
bouwstenen van alles wat bestaat en dus ook
van ons lichaam. Beschouw ze als elementaire
deeltjes die alle informatie over ons heden,
verleden en toekomst bevatten.

Flow2Heal is in staat om in te grijpen in
deze informatie.
door het ondersteunen en optimaliseren van je
eigen zelfhelende kracht geeft dit toestel een
sterke, positieve wending aan je levens-
kwaliteit.
de behandeling kan enkel gevolgd worden bij
een door AQwatech erkende therapeut.

Ben je minder mobiel, of woon je ver van je
therapeut af, dan zijn ook sessies op afstand
mogelijk. deze afstandssessies worden ook
toegepast bij dieren (o.a. paarden, honden en
katten).

elke Flow2Heal sessie duurt ongeveer 
20 minuten en verloopt in 3 fases.
Tijdens de eerste fase
krijg je een vaste sequentie van kwantum-
informatie toegediend om je energetische
structuur voor te bereiden op de ontvangst
van de hypergepersonaliseerde informatie
en de heilzame energie.
Aansluitend volgt een kwantummeting. op
basis van deze meting wordt kwantuminfor-
matie en -energie aangemaakt, uniek en
specifiek voor jou op dat moment.

In de tweede fase
krijg je deze hypergepersonaliseerde informatie
en energie aangeboden. 

Bij de derde fase
wordt een nieuwe meting uitgevoerd en krijg
je de energie van één van de dropS 15 
energetische druppels aangeboden.
Aan het eind van de sessie krijgt je therapeut
gericht advies omtrent de DROPS 15 die je op
dat moment meest nodig hebt om thuis in te
nemen.

In functie van dit advies
kan de therapeut een
flesje PERSONAL 15
aanmaken dat dezelfde
hypergepersonaliseerde
informatie als in de
tweede fase bevat.

door het thuis verder innemen van de 
PeRSoNal 15 druppels verleng en versterk
je de energetische behandeling die je onder-
ging bij de therapeut zelf.

Met Flow2Heal heeft AQwatech zich ge-
focust op het aanbieden van de meest 
complete en meest geschikte oplossing
voor de uitdagingen waarmee jij op dat 
moment te maken hebt.

Daarmee is de Flow2Heal
een krachtig en zeer werkzaam

oplossingsgericht systeem.




