BECAUSE THE GREATEST
WEALTH IS YOUR HEALTH
www.marvaloushealth.com
info@marvaloushealth.com
+31 6 5150 2726

Wilt u graag persoonlijk advies?
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UNIEK

ER MIS?

Als gevolg van een enorme stijging van
de wereldbevolking is er sprake van
een TOENEMENDE VOEDSELVRAAG.
Hierdoor vindt meer overbebouwing
plaats, waardoor de grond uitgeput
raakt en ons vers voedsel steeds armer
wordt. Hierdoor krijgen we minder
essentiele bouwstenen binnen die
nodig zijn voor onze cellen om met de
hogere druk om te gaan.

Door de toename in het gebruik van
internet, en social media via mobiele
telefoons in het bijzonder, staan
we dagelijks bloot aan veel meer
zintuigelijke prikkels. Het werkgeheugen
van onze hersenen raakt door deze
CONTINUE INFORMATIE stroom veel
eerder overbelast.

2024:
8 mld.

Doordat ons tegenwoordig steeds
meer uit handen wordt genomen
dankzij
TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN, worden bepaalde
delen van de hersenen steeds
minder gebruikt. Hierdoor sterven
verbindingen en hersencellen af. Use
it or lose it!

2048:
9 mld.

2012:
7 mld.
1999:
6 mld.
1987:
5 mld.
1974:
4 mld.

1960:
3 mld.
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Neuro
Fitness

Het Marvalous Health Body & Brain Fundamentals (MH-BBF) concept richt zich op de fundamentele
processen die er toe bijdragen dat we fysiek en mentaal weerbaarder en veerkrachtiger worden en
daardoor weer beter mee kunnen in de maatschappij. De effecten van de Neuro Fitness Breintraining
in combinatie met essentiele nutrienten uiten zich in meer controle, rust, focus, concentratie en
overzicht, een duurzamere inzetbaarheid en vooral ook meer veerkracht en kwaliteit van leven.
AHS Natural Arctic Oil bevat in combinatie met MH Brain Nutrition de essentiele voedingsstoffen die
we tekort komen in de hedendaagse voeding en nodig hebben voor optimale bio- en neurochemie. Ze
vormen de bouwstenen voor de aanmaak van nieuwe verbindingen en hersencellen en zijn daarmee
een integraal onderdeel van de Neuro Fitness Breintraining.
De voedingssupplementen worden dagelijks gebruikt en de Neuro Fitness Breintraining dient 2 tot 3
maal per week - met minimaal 1 dag tussen trainingen - plaats te vinden. Een training bestaat uit 3
sessies, neemt circa 25 minuten in beslag en kan na de eerste introductietraining in eigen omgeving
worden uitgevoerd. Doorgaans kan binnen 4 tot 6 weken aanzienlijke verbetering worden gemerkt.
Na de eerste drie maanden kan de trainingsfrequentie terug worden gebracht naar 2 maal per week.
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CONCEPT

Waar de meeste interventies
zijn gericht op het managen of
opruimen van de spreekwoordelijke
emmer, richt het Marvalous Health
Body & Brain Fundamentals
concept zich juist op het vergroten
van de emmer om zodoende
meer ruimte te creëren. Hierdoor
ontwikkel je niet alleen meer
veerkracht en cognitief vermogen,
maar zijn andere interventies
tevens effectiever en het resultaat
blijvender.
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WAT GAAT

Het Marvalous Health BBF concept bestaat uit
Neuro Fitness Breintraining (NeuroTrackerX),
waarbij op basis van adaptieve algoritmes de
aanmaak van nieuwe verbinding in je hersenen
wordt gestimuleerd en twee ondersteunende,
100% natuurlijke supplementen die de essentiële
voedingsstoffen bevatten die we in de dagelijkse
voeding ernstig tekort komen. Een combinatie
van meer kwantiteit en kwaliteit waardoor je
hersencapaciteit aantoonbaar toeneemt en je je
emmer dus vergroot.

Het concept wordt reeds succesvol
toegepast in de (top)sport, hoog
dynamische beroepsgroepen zoals
Defensie, Corporate Wellness en
bij een tal van niet-aangeboren
hersenletsel en neurologische
aandoeningen.

Brain
Nutrition
Deze capsules bevatten een unieke
samenstelling - op 100% natuurlijke basis
- van alle nutriënten en bouwstenen die
onze hersenen en centraal zenuwstelsel
nodig hebben om optimaal te functioneren,
presteren en/of te herstellen. Deze
nutriënten zijn afkomstig van Ayurvedische
en Chinese kruiden, planten, groentes en
fruitsoorten. Bij zowel (top) prestaties
als in het dagelijks leven ondersteunt
Healthy Brain Nutrition voor een beter
functionerend brein en dus nog meer
scherpte, focus, concentratie en mentaal
uithoudingsvermogen, maar ook voor
optimale fitheid en energie. Healthy
Brain Nutrition werkt synchroon met het
bioritme, dus overdag ondersteunt het
optimale scherpte en in de avond en nacht
draagt het bij om beter tot rust te komen.

Natural
Arctic Oil
Onze AHS Natural Arctic Oil bestaat uit
hoogwaardige omega-3 met een hoge
dosering natuurlijke DHA en is optimaal
verrijkt met een zuivere virgin olijfolie
(omega-9) en vitamine D3 welke beide
in synergie werken in veel lichamelijke
processen. Omega-3 is een essentiële
voedingsstof die ons lichaam niet zelf
aan kan maken. Dit vetzuur is cruciaal om
ontstekingen onder controle te houden,
laaggradige chronische ontstekingen –
de oorzaak van de meeste chronische
aandoeningen – te voorkomen en voor het
behoud van normale celfunctie en gezonde
stofwisseling. De toegevoegde waarde van
met name omega-3 DHA en omega-9 richt
zich specifiek op een gezonde breinfunctie,
oogfunctie, hartfunctie en centraal
zenuwstelsel.

Neuro
Fitness
NeuroTrackerX Neuro Fitness Breintraining
is op wetenschappelijk onderbouwde
methodieken gebaseerd. Het wordt
al jaren breed toegepast bij talloze
instanties. Neuro Fitness resulteert in
een verandering van perceptie van tijd
doordat informatie sneller kan worden
verwerkt en een betere balans ontstaat
tussen het bewuste, cognitieve deel van
het brein en het onderbewuste. Dit leidt
niet alleen tot meer rust, concentratie
en overzicht, maar ook tot beter kunnen
anticiperen, reageren en handelen onder
hoog-dynamische omstandigheden zoals
bij (top) sport, management, hulpdiensten
en mentaal belastende beroepen. Het is
tevens mogelijk een nulmeting te doen om
het perceptueel cognitief vermogen en
verbeterpotentieel vast te stellen.
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