
DE ITERACARE PREMIUM 

Het gloednieuwe iTeraCare 

Premium-apparaat 

Het Premium-apparaat is de nieuwste editie 

van het iTeraCare-assortiment blazers ... 

iTeraCare-Premium 

De premium heeft dezelfde werking als de 

Classic maar met een aantal nieuwe 

kenmerken: 

• Lichter in gewicht

• Een langer elektrisch snoer

• Lager geluid niveau

Bovendien bereikt u met de Premium 

dezelfde resultaten als met de Classic, echter 

in de helft van de tijd. 

De iTeraCare Premium heeft twee standen, 

één voor milde warmte en een hete stand. 

 Als u water behandelt gebruik dan ook de 

milde stand en de milde warmte voor ca 1 

minuut. 

De premium heeft een automatische afkoeling in 
de hete stand. 

Er zijn geen programma’s 

waaruit je moet kiezen, geen 

apps die je moet downloaden 

en geen software om mee te 

werken. Gewoon een 

eenvoudig apparaat dat u 

aansluit, aanzet en richt op 

het deel van het lichaam 

waaraan u wilt werken. 

Dat is alles! 

U kunt het apparaat zelfs 

gebruiken om uw water op te 

laden en te genieten van de 

extra voordelen van 

gestructureerd water voor 

een betere hydratatie. 

Uw cellen zullen er dol op 

zijn ️!



Wat is Terahertz 
Terahertz is een elektromagnetische golfband tussen microgolf- en infraroodgolven 

die bestaat uit een frequentie van 3000 um tot 30 um. Het apparaat resoneert met 

dezelfde frequentie als normale menselijke cellen, namelijk 2 THz tot 17 THz en 

genereert miljoenen trillingen per seconde. 

Het is een combinatie van Chinese en westerse cytologietechnologie. Een van de 

tien meest geavanceerde technologie om de wereld te veranderen op het gebied van 

gezondheid, wetenschap, leger, landbouw en communicatie. 

Dit apparaat is ontworpen voor thuisgebruik. U kunt het tussen de 45 minuten en 1 

uur continu gebruiken. Er is een automatische uitschakel beveiliging als het te warm 

wordt. Laat het apparaat afkoelen en start het apparaat opnieuw op. Zorg er altijd 

voor dat het apparaat schoon wordt gehouden en laat het niet vallen omdat er een 

kristalglas in is ingebouwd. Bij een val kan het kristalglas breken en wordt het 

apparaat onbruikbaar. De garantie dekt niet als het kristalglas is gebroken. 

Terahertz technologie behoort tot de top tien van meest geavanceerde 

technologieën die de wereld zal veranderen. 

iTeraCare-apparaat : 3 technologieën in 1 

• Terahertz Technologie

• Quantum Technologie

• Optische kristal Technologie

Voordelen van iTeraCare frequenties 
VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN HET ITERACARE-APPARAAT 

• Elimineert ongezonde cellen

• Activeert slapende cellen

• Herstel beschadigde cellen

• Herkent en vernietigt abnormale cellen

• Verhoogt het zelfgenezend vermogen tot op DNA-niveau

• Zuivert meridiaan- en lymfepunten

• Terahertz verbetert de microcirculatie van het bloed

• Reguleert endocriene klieren en beschermt onze organen

• Verwijdert lichaamsvochtigheid (waterretentie)

• Verwijdert koude weefsels en vochtigheid;

• Reinigt bloedonzuiverheden

• Detox lymfatische circulatie snel

• Versterkt de werking van organen

• Vertraging van het begin van verouderingssymptomen (anti-aging)

• Stimuleert snel een betere microcirculatie

• Herstelt de zuur base balans

• Verbetert het metabolisme en ontdoet van overtollig gewicht



Garantie 
De iTeraCare-apparaten worden geleverd met een garantie van één jaar 

Artikels kunnen niet worden geretourneerd,  gerestitueerd of worden geruild 

Uw apparaat wordt vervangen als het defect of defect is onder de garantie 

Uw garantie registreren 

Zodra u uw iTeraCare-apparaat hebt ontvangen, logt u in op uw account/backoffice, 

gaat u naar de pagina Navigeren en klikt u op Apparaatgarantie, voert u vervolgens 

uw serienummer in dat zich op het apparaat bevindt. 




