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MasterTune® Set 16: 
 
 
2 x  MasterTune A16 Vicieuze cirkel doorbreken (nieuwe weg 
inslaan) 
 
1 x MasterTune B16 Ontgiften (toxines en resten opruimen, 
preventie teken en muggen) 
 
 
 

A16 Vicieuze cirkel doorbreken (nieuwe weg inslaan) 
MasterTune A16 Vicieuze cirkel doorbreken ondersteunt om de innerlijke kracht te 
versterken om een vicieuze cirkel te doorbreken, als mensen vast zitten in een bepaalde 
situatie of een ziekteproces veroorzaakt door een virale of parasitaire belasting. 
 
Weerspiegeling - Verschijnselen 
- Verzwakte afweer door een pathogene belasting, zoals van virussen en een parasiterende 

belasting van mensen of dieren, zoals muggen, dazen, teken, vlooien, wespen  
- Vermoeidheid en verminderde stressbestendigheid 
- Slecht geheugen, concentratie, slaapstoornissen en wisselende stemmingen 
- Spier- en gewrichtsklachten 
- Slapende ledematen, tintelende vingers en krachtsverlies  
- Bloedneuzen, koortsaanvallen, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en huidklachten 
- Vastzitten in een vicieuze cirkel in bepaalde situaties in het leven 
- Constant tegen de muur lopen 
 
B16 Ontgiften (toxines en resten opruimen, preventie teken en muggen) 
MasterTune B16 ontgiften ondersteunt om toxines en restanten op te ruimen en is nuttig ter 
preventie tegen virussen en een parasiterende belasting van mensen of dieren, zoals 
muggen, dazen, teken, vlooien, wespen. Het heft de aantrekkingskracht op virussen en 
parasieten op en voorkomt dat men weer terugvalt in een oude vicieuze cirkel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gebruiksaanwijzing vindt u aan de achterzijde 
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Gebruiksaanwijzing 
 

 
De MasterTunes A16 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen 
gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 
hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A 
MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de 
resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een 
evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.  
 
De MasterTune B16 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek 
aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee 
meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze 
meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens 
de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. 
Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk 
geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als 
de MasterTunes van set 16 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam 
en daarna neemt de energie geleidelijk af.   
 
Voor huisdieren kan de MasterTune B16 gedurende vijf minuten in water gelegd worden en 
vervolgens het opgeladen water in de drinkbak zonder MasterTune erin. Hierdoor neemt de 
aantrekkingskracht voor vlooien, teken en andere parasieten af of verdwijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist. 
 
Let op: Zorg ervoor dat de MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt 
in verband met het gevaar bij inslikken!


