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Het poliovaccin heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en
UNICEF een escalerende uitbraak van polio op de Filippijnen veroorzaakt,
die een gezamenlijke verklaring heeft afgegeven dat het vaccin polio
veroorzaakt.

“WHO en UNICEF zeiden in een gezamenlijke verklaring dat de polio-
uitbraak in de Filippijnen zorgwekkend is, omdat deze wordt veroorzaakt
door van vaccin afgeleid poliovirus type 2”, schrijft de Associated Press.
“Het verzwakte virus dat in vaccins wordt gebruikt, repliceert zich korte tijd
in de darmen van kinderen en wordt uitgescheiden in de ontlasting.”

Poliovaccins worden vaak aangehaald als een succesverhaal waaruit blijkt
dat vaccins werken om infectieziekten te elimineren. In werkelijkheid
worden bijna alle gevallen van polio in de moderne wereld veroorzaakt door

poliovaccins zelf.

Duidelijk gezegd, meer gevallen van polio worden veroorzaakt door poliovaccins dan door wilde polio.

Poliovaccins creëren “superpolio” -stammen die de mensheid
bedreigen
Orale poliovaccins zijn eigenlijk “voortplantende virulente stammen” van poliovirussen, meldt Children’s Health
Defense:

De alarmerende toename van uit polio afkomstige gevallen van vaccins presenteert vaccinplanners met een
“dilemma” of “raadsel” – omdat “juist het hulpmiddel dat u gebruikt voor polio uitroeiing het probleem veroorzaakt.”
… Vaccinonderzoekers weten al lang dat deze OPV -afgeleide virussen zelf polio kunnen veroorzaken, met name
wanneer ze ‘loskomen in de omgeving’.

Het verhaal van Associated Press geeft toe dat het meer dan 25 jaar geleden is dat polio op de Filippijnen werd
gecontracteerd door een ‘wilde stam’. Sinds 1993 zijn alle gevallen van polio op de Filippijnen veroorzaakt door
poliovaccins. Via AP:
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Het laatst bekende geval van een wilde stam van het virus in de Filippijnen was in 1993 …

Associated Press geeft toe dat vaccins kinderen doden
De immunisatieprogramma’s van de overheid werden in 2017 ontsierd door een knokkelkoortsvaccin gemaakt
door de Franse drogisterij Sanofi Pasteur, waarvan sommige Filippijnse functionarissen beweren dat deze verband
hielden met de dood van ten minste drie kinderen. Duque en andere Filippijnse gezondheidsambtenaren zeggen
dat ze sindsdien hebben gewerkt om het vertrouwen van het publiek in vaccins te herstellen.

Erger nog, zoals het AP toegeeft, is gebleken dat vaccins voor knokkelkoorts het risico op ernstige
knokkelkoortsinfecties verhogen:

De regering stopte de dengue-immunisatieaandrijving nadat Sanofi zei dat een onderzoek aantoonde dat het
vaccin het risico op ernstige dengue-infecties kan verhogen. Meer dan 830.000 kinderen ontvingen het Dengvaxia-
vaccin in het kader van de campagne, die in 2016 werd gelanceerd en in 2017 werd stopgezet. Sanofi-
functionarissen zeiden dat het Dengvaxia-vaccin veilig was en knokkelkoortsinfecties zou verminderen als de
vaccinatie verder zou gaan.

Vaccin “wetenschap” is een fraude
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Twitter (http://healthbytes.me/who-erkent-polio-uitbraak-in-de-�lippijnen-veroorzaakt-door-poliovaccins-uitbraak-veroorzaakt-

door-van-vaccin-afgeleid-poliovirus-type-2/?share=twitter&nb=1)

Google (http://healthbytes.me/who-erkent-polio-uitbraak-in-de-�lippijnen-veroorzaakt-door-poliovaccins-uitbraak-veroorzaakt-

door-van-vaccin-afgeleid-poliovirus-type-2/?share=google-plus-1&nb=1)

Moderne vaccin “wetenschap” is een totale fraude. Vaccins doden of verminken miljoenen kinderen over de hele
wereld elk jaar, maar elke journalist die de toxiciteit van vacciningrediënten of de wetenschappelijke fraude achter
vaccinpropaganda onderzoekt, wordt onmiddellijk verbannen van alle grote technische platforms, waaronder
Google, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest en zelfs Vimeo.

Feiten over vaccins mogen niet worden gedeeld of besproken. De corrupte, crimineel geleide vaccinindustrie
beheert het verhaal van alle technische reuzen – inclusief Wikipedia – evenals Hollywood, universiteiten en
medische tijdschriften.

De vaccinindustrie vermoordt kinderen om winst en brengt vervolgens iedereen die werkt om kinderen te
beschermen tegen de plaag van gevaarlijke immunisaties die zijn uitgevoerd met giftige ingrediënten zoals
afgebroken menselijk foetaal weefsel, aluminium, kwik en chemische hulpstoffen, tot zwijgen.

Bekijk deze schokkende video die de waarheid onthult over afgebroken menselijke foetale cellen die in vaccins
worden gebruikt, volledig erkend door de CDC en vaccinfabrikanten:

 

Bronnen:

AP (https://apnews.com/d954ca949bf34124bc980d4e2f732b16)

Dit delen:
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Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een
natuurlijke wijze Miljoenen mensen, ,kampen met huidproblemen
als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank

middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees
Verder (http://www.naturotheek.com/hoe-verhelp-acne-eczeem-en-

huidproblemen-op-natuurlijke-wijze/)]
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Neusholte problemen natuurlijk oplossen

Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij
verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts
zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...

(http://www.naturotheek.com/neusholte-problemen-natuurlijk-
oplossen/)]

(http://www.naturotheek.com/last-migraine-zo-kom-er-op-
natuurlijke-wijze-af/)

Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!

Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en
wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven

medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...
(http://www.naturotheek.com/last-migraine-zo-kom-er-op-

natuurlijke-wijze-af/)]
 

PREVIOUS ARTICLE

Ontsteking kan de belangrijkste oorzaak van autisme zijn, ontdekken wetenschappers
(http://healthbytes.me/ontsteking-kan-de-belangrijkste-oorzaak-van-autisme-zijn-
ontdekken-wetenschappers/)

NEXT ARTICLE

Gebruik van deze website betekend dat u accepteert dat deze site cookies gebruikt. Klik hier voor meer

informatie (http://proseomedia.pw/?page_id=5) Sluit

http://www.naturotheek.com/neusholte-problemen-natuurlijk-oplossen/
http://www.naturotheek.com/neusholte-problemen-natuurlijk-oplossen/
http://www.naturotheek.com/last-migraine-zo-kom-er-op-natuurlijke-wijze-af/
http://www.naturotheek.com/last-migraine-zo-kom-er-op-natuurlijke-wijze-af/
http://healthbytes.me/ontsteking-kan-de-belangrijkste-oorzaak-van-autisme-zijn-ontdekken-wetenschappers/
http://proseomedia.pw/?page_id=5


SIMILAR ARTICLES

Expert waarschuwt: de griepprik van dit jaar zal waarschijnlijk niet e�ectief zijn
(http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-
niet-e�ectief-zijn/)
by Redactie (http://healthbytes.me/author/redactie/) - Okt 8, 2019

Vaccins blijken opzettelijk te zijn geformuleerd met honderden kankergenen om
herhaling voor Big Pharma te garanderen (http://healthbytes.me/vaccins-blijken-
opzettelijk-te-zijn-geformuleerd-met-honderden-kankergenen-om-herhaling-voor-big-
pharma-te-garanderen/)
by Redactie (http://healthbytes.me/author/redactie/) - Okt 7, 2019

Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot
een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de

mensen te krijgen.  
Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u

maar kunt!  
Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

Gezonder dieet verminderde direct depressie in gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek
(http://healthbytes.me/gezonder-dieet-verminderde-direct-depressie-in-gerandomiseerd-
gecontroleerd-onderzoek/)

 (http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-

dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/)

■ Vaccinaties (http://healthbytes.me/category/categorieen/vaccinaties/)0 (http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/#respond) 435

 (http://healthbytes.me/vaccins-blijken-opzettelijk-te-zijn-

geformuleerd-met-honderden-kankergenen-om-herhaling-voor-big-pharma-te-garanderen/)

■ Vaccinaties (http://healthbytes.me/category/categorieen/vaccinaties/)0 (http://healthbytes.me/vaccins-blijken-opzettelijk-te-zijn-geformuleerd-met-honderden-kankergenen-om-herhaling-voor-big-pharma-te-
garanderen/#respond) 471

Gebruik van deze website betekend dat u accepteert dat deze site cookies gebruikt. Klik hier voor meer

informatie (http://proseomedia.pw/?page_id=5) Sluit

http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/
http://healthbytes.me/author/redactie/
http://healthbytes.me/vaccins-blijken-opzettelijk-te-zijn-geformuleerd-met-honderden-kankergenen-om-herhaling-voor-big-pharma-te-garanderen/
http://healthbytes.me/author/redactie/
http://healthbytes.me/gezonder-dieet-verminderde-direct-depressie-in-gerandomiseerd-gecontroleerd-onderzoek/
http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/
http://healthbytes.me/category/categorieen/vaccinaties/
http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/#respond
http://healthbytes.me/vaccins-blijken-opzettelijk-te-zijn-geformuleerd-met-honderden-kankergenen-om-herhaling-voor-big-pharma-te-garanderen/
http://healthbytes.me/category/categorieen/vaccinaties/
http://healthbytes.me/vaccins-blijken-opzettelijk-te-zijn-geformuleerd-met-honderden-kankergenen-om-herhaling-voor-big-pharma-te-garanderen/#respond
http://proseomedia.pw/?page_id=5


Email

Aanmelden

Heb je een hond? Dat is goed voor de gezondheid van dít orgaan (http://naturotheek.com/heb-je-een-
hond-dat-is-goed-voor-de-gezondheid-van-dit-orgaan/)

Griepseizoen staat voor de deur: zo vergroot je de weerstand van je kind
(http://naturotheek.com/griepseizoen-staat-voor-de-deur-zo-vergroot-je-de-weerstand-van-je-kind/)

In veel kurkuma zit gevaarlijk veel lood (http://naturotheek.com/in-veel-kurkuma-zit-gevaarlijk-veel-lood/)
Nederlandse luchtvluchteling: “Ik gebruik nog maar een vijfde van de medicijnen”

(http://naturotheek.com/nederlandse-luchtvluchteling-ik-gebruik-nog-maar-een-vijfde-van-de-medicijnen/)
Fibroma of huidwratten verwijderen Heel eenvoudig! (http://naturotheek.com/fibroma-of-huidwratten-

verwijderen-heel-eenvoudig/)
Goed bezig! Bouwers gebruiken hennep in plaats van beton en het kan het milieu sparen

(http://naturotheek.com/goed-bezig-bouwers-gebruiken-hennep-in-plaats-van-beton-en-het-kan-het-milieu-

sparen/)

QuickBooks 
Accounting

Create & Send Invoices.

INSTALLEREN

Volg ons op Facebook! (https://www.facebook.com/antimedia2.0/)

Wees de eerste van je vrienden die dit leuk vindt.

Anti-Media
118 vind-ik-leuks

Pagina leuk vinden Delen

Mis nooit meer onze artikelen schrijf u in het is gratis!

 (http://naturotheek.com/feed/)  Naturotheek Premium (http://naturotheek.com/)

Gebruik van deze website betekend dat u accepteert dat deze site cookies gebruikt. Klik hier voor meer

informatie (http://proseomedia.pw/?page_id=5) Sluit

http://naturotheek.com/heb-je-een-hond-dat-is-goed-voor-de-gezondheid-van-dit-orgaan/
http://naturotheek.com/griepseizoen-staat-voor-de-deur-zo-vergroot-je-de-weerstand-van-je-kind/
http://naturotheek.com/in-veel-kurkuma-zit-gevaarlijk-veel-lood/
http://naturotheek.com/nederlandse-luchtvluchteling-ik-gebruik-nog-maar-een-vijfde-van-de-medicijnen/
http://naturotheek.com/fibroma-of-huidwratten-verwijderen-heel-eenvoudig/
http://naturotheek.com/goed-bezig-bouwers-gebruiken-hennep-in-plaats-van-beton-en-het-kan-het-milieu-sparen/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CD2WEYVOfXfSZKLCD5LcP7OO4OLqOpttYh-6yio0K3uiTg4wOEAEgiYGaDmD9mPuAzAOgAZ_hw-sDyAEBqQLoG_WLBDWpPqgDAcgDmwSqBL4CT9ACE3HcQfxkZ-XCFtMNJZ0D2kkZhKUDBcVZLT5k3K9u8WKRHH-g2n0JgSWsQWWl6DctTP2ihgh8qzR82G_whk8KbrUH18V2cvPhcNls1qoqELFH3mCd1E9Vt13hDncO7fcNVY3LSpvGt4Vn_3qTgrlHrDl2YDy4Tc4jfTD_eoI1Zu6K6JhI1r--6f0V65vvzpcLO1EUSzgYysLhRScIkAVFDwMWiv5mcGk_5QskoATa_8HhgMRxgmrfMXh-3wcXjpI8AhEqECvdR2QLSdi1nmN7-91gSrkd9Hbu6PSpBLiHVlpuQ9w5EVev6wEILNxQGmrh1xvlGrTagl99ClU_5GfO8CY5ICBx_wPPXKAxGU1iKq3l7Chuif79XOr3p6ToYxejoWnE1MHkdN-838QGp0YqlvvEi-HRI30DYxtvwAS31__vywGIBdjR46AFoAYasAYB2AYCgAfbguJhqAeOzhuoB9XJG6gHoQGoB63KG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAfoHFWNvbS5pbnR1aXQucXVpY2tib29rc5gIAaAI8pM9sAgCuAgB0ggHCIBhEAEYHrEJ2PA4XEw8mfaACgGQCwXYEwyCFBAaDmhlYWx0aGJ5dGVzLm1liBQCsBUB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRohpWyPmlfp3rKR2K80fkBqg&sig=AOD64_3_n47YPrXi8Gj7txK0aqqe4g-egw&client=ca-pub-8224216910016058&nb=8&adurl=intent://details%3Fid%3Dcom.intuit.quickbooks%26gclid%3DEAIaIQobChMItM6z8IWS5QIVsAH5AB3sMQ4HEAEYASAAEgIygvD_BwE%26gref%3DEikQAhohChsKEwi0zrPwhZLlAhWwAfkAHewxDgcQARgBIAASAjKC8P8HARif4cPrAyIICAEYHyABMAE%23Intent%3Bscheme%3Dmarket%3Bpackage%3Dcom.android.vending%3Bend%3B
https://www.facebook.com/antimedia2.0/
https://m.facebook.com/antimedia2.0/?refsrc=http%3A%2F%2Fhealthbytes.me%2Fwho-erkent-polio-uitbraak-in-de-filippijnen-veroorzaakt-door-poliovaccins-uitbraak-veroorzaakt-door-van-vaccin-afgeleid-poliovirus-type-2%2F
https://m.facebook.com/antimedia2.0/?refsrc=http%3A%2F%2Fhealthbytes.me%2Fwho-erkent-polio-uitbraak-in-de-filippijnen-veroorzaakt-door-poliovaccins-uitbraak-veroorzaakt-door-van-vaccin-afgeleid-poliovirus-type-2%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=249643311490&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fantimedia2.0%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://m.facebook.com/antimedia2.0/?refsrc=http%3A%2F%2Fhealthbytes.me%2Fwho-erkent-polio-uitbraak-in-de-filippijnen-veroorzaakt-door-poliovaccins-uitbraak-veroorzaakt-door-van-vaccin-afgeleid-poliovirus-type-2%2F
http://naturotheek.com/feed/
http://naturotheek.com/
http://proseomedia.pw/?page_id=5


sparen/)
Niet alle honing is op dezelfde manier gemaakt: hier is hoe je er zeker van kunt zijn dat de jouwe legitiem

is (http://naturotheek.com/niet-alle-honing-is-op-dezelfde-manier-gemaakt-hier-is-hoe-je-er-zeker-van-kunt-
zijn-dat-de-jouwe-legitiem-is/)

Krijg verlichting van rug-, nek- en kaakpijn met deze eenvoudige levenshack
(http://naturotheek.com/krijg-verlichting-van-rug-nek-en-kaakpijn-met-deze-eenvoudige-levenshack/)

4 Gezondheidsvoordelen van boekweit, een volkorenrijke voedingsstof (http://naturotheek.com/4-
gezondheidsvoordelen-van-boekweit-een-volkorenrijke-voedingsstof/)

Gevonden, in dode potvis: 100 plastic bekers, 25 plastic zakken, 4 plastic flessen, 2 flip-flops
(http://naturotheek.com/gevonden-in-dode-potvis-100-plastic-bekers-25-plastic-zakken-4-plastic-flessen-2-
flip-flops/)

Natuurlijke remedies voor schone slagaders: voorkom hart- en vaatziekten met deze 7 voedingsmiddelen
(http://healthbytes.me/natuurlijke-remedies-voor-schone-slagaders-voorkom-hart-en-vaatziekten-met-
deze-7-voedingsmiddelen/)

Psoralea corylifolia wordt al duizenden jaren in TCM gebruikt en behandelt verschillende ziekten, van
hartaandoeningen tot kanker (http://healthbytes.me/psoralea-corylifolia-wordt-al-duizenden-jaren-in-tcm-
gebruikt-en-behandelt-verschillende-ziekten-van-hartaandoeningen-tot-kanker/)

Osteoporose en mannen: farmaceutische producten kunnen het risico op botbreuken vergroten
(http://healthbytes.me/osteoporose-en-mannen-farmaceutische-producten-kunnen-het-risico-op-
botbreuken-vergroten/)

Oxycontin Maker-vraagt faillissement aan na miljarden naar privéaccounts te hebben gesluisd…
(http://healthbytes.me/oxycontin-maker-vraagt-faillissement-aan-na-miljarden-naar-priveaccounts-te-
hebben-gesluisd/)

Kunstmatig gezoete producten bedreigen de gezondheid van het hart, blijkt uit onderzoek
(http://healthbytes.me/kunstmatig-gezoete-producten-bedreigen-de-gezondheid-van-het-hart-blijkt-uit-
onderzoek/)

Na tien dagen vasten beweert Will Smith dat hij de bloeddrukmedicatie die hij 10 jaar lang heeft gebruikt
niet meer nodig heeft (http://healthbytes.me/na-tien-dagen-vasten-beweert-will-smith-dat-hij-de-
bloeddrukmedicatie-die-hij-10-jaar-lang-heeft-gebruikt-niet-meer-nodig-heeft/)

Expert waarschuwt: de griepprik van dit jaar zal waarschijnlijk niet effectief zijn
(http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/)

Nieuwe studie is “IJzingwekkend commentaar” over de toekomst van antibiotica
(http://healthbytes.me/nieuwe-studie-is-ijzingwekkend-commentaar-over-de-toekomst-van-antibiotica/)

Wonden behandelen: wondinfectie herkennen en voorkomen (http://healthbytes.me/wonden-behandelen-
wondinfectie-herkennen-en-voorkomen/)

Koffie en kokosolie: het perfecte paar? (http://healthbytes.me/koffie-en-kokosolie-het-perfecte-paar/)

 (http://healthbytes.me/feed/)  Health Bytes Premium (http://healthbytes.me/)

 (http://natuurlijf.com/feed/)  Natuurlijf Premium (http://www.natuurlijf.com/)

Gebruik van deze website betekend dat u accepteert dat deze site cookies gebruikt. Klik hier voor meer

informatie (http://proseomedia.pw/?page_id=5) Sluit

http://naturotheek.com/goed-bezig-bouwers-gebruiken-hennep-in-plaats-van-beton-en-het-kan-het-milieu-sparen/
http://naturotheek.com/niet-alle-honing-is-op-dezelfde-manier-gemaakt-hier-is-hoe-je-er-zeker-van-kunt-zijn-dat-de-jouwe-legitiem-is/
http://naturotheek.com/krijg-verlichting-van-rug-nek-en-kaakpijn-met-deze-eenvoudige-levenshack/
http://naturotheek.com/4-gezondheidsvoordelen-van-boekweit-een-volkorenrijke-voedingsstof/
http://naturotheek.com/gevonden-in-dode-potvis-100-plastic-bekers-25-plastic-zakken-4-plastic-flessen-2-flip-flops/
http://healthbytes.me/natuurlijke-remedies-voor-schone-slagaders-voorkom-hart-en-vaatziekten-met-deze-7-voedingsmiddelen/
http://healthbytes.me/psoralea-corylifolia-wordt-al-duizenden-jaren-in-tcm-gebruikt-en-behandelt-verschillende-ziekten-van-hartaandoeningen-tot-kanker/
http://healthbytes.me/osteoporose-en-mannen-farmaceutische-producten-kunnen-het-risico-op-botbreuken-vergroten/
http://healthbytes.me/oxycontin-maker-vraagt-faillissement-aan-na-miljarden-naar-priveaccounts-te-hebben-gesluisd/
http://healthbytes.me/kunstmatig-gezoete-producten-bedreigen-de-gezondheid-van-het-hart-blijkt-uit-onderzoek/
http://healthbytes.me/na-tien-dagen-vasten-beweert-will-smith-dat-hij-de-bloeddrukmedicatie-die-hij-10-jaar-lang-heeft-gebruikt-niet-meer-nodig-heeft/
http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/
http://healthbytes.me/nieuwe-studie-is-ijzingwekkend-commentaar-over-de-toekomst-van-antibiotica/
http://healthbytes.me/wonden-behandelen-wondinfectie-herkennen-en-voorkomen/
http://healthbytes.me/koffie-en-kokosolie-het-perfecte-paar/
http://healthbytes.me/feed/
http://healthbytes.me/
http://natuurlijf.com/feed/
http://www.natuurlijf.com/
http://proseomedia.pw/?page_id=5


Nieuwe studie vindt slechte slaap vermindert gewichtsverlies (http://www.natuurlijf.com/nieuwe-studie-
vindt-slechte-slaap-vermindert-gewichtsverlies/)

Feng shui basics: Hoe vul je je huis met balans en harmonie (http://www.natuurlijf.com/feng-shui-basics-
hoe-vul-je-je-huis-met-balans-en-harmonie/)

Koolhydraatarme diëten verbeteren de bloedglucosecontrole voor mensen met diabetes type 1, blijkt uit
onderzoek (http://www.natuurlijf.com/koolhydraatarme-dieten-verbeteren-de-bloedglucosecontrole-voor-
mensen-met-diabetes-type-1-blijkt-uit-onderzoek/)

Kokosmelk: 8 redenen waarom u zou moeten beginnen met het drinken van dit niet-zuivelmelk alternatief
(http://www.natuurlijf.com/kokosmelk-8-redenen-waarom-u-zou-moeten-beginnen-met-het-drinken-van-dit-
niet-zuivelmelk-alternatief/)

Botched Microblading Procedure laat vrouw met vier wenkbrauwen achter…
(http://www.natuurlijf.com/botched-microblading-procedure-laat-vrouw-met-vier-wenkbrauwen-achter/)

Onderzoekers bevestigen: Verbeter de gezondheid van je hersenen en verlicht angst met curcumine, een
natuurlijk antidepressivum (http://www.natuurlijf.com/onderzoekers-bevestigen-verbeter-de-gezondheid-
van-je-hersenen-en-verlicht-angst-met-curcumine-een-natuurlijk-antidepressivum/)

Haaruitval ervaren terwijl je op Keto bent? Het kan worden veroorzaakt door uw levensstijl
(http://www.natuurlijf.com/haaruitval-ervaren-terwijl-je-op-keto-bent-het-kan-worden-veroorzaakt-door-uw-
levensstijl/)

Hoe een vrouw haar voedselverslaving overwon en gewicht verloor – en het eraf hield
(http://www.natuurlijf.com/hoe-een-vrouw-haar-voedselverslaving-overwon-en-gewichts-verloor-en-het-
eraf-hield/)

Gewichtsverlies voor luilakken: een eenvoudig drankje dat calorieën verbrandt
(http://www.natuurlijf.com/gewichtsverlies-voor-luilakken-een-eenvoudig-drankje-dat-calorieen-
verbrandt/)

Snelle gewichtsverliesmethode: verbrand 100 calorieën in slechts 4 minuten!
(http://www.natuurlijf.com/snelle-gewichtsverliesmethode-verbrand-100-calorieen-in-slechts-4-minuten/)

Nieuwe studie vindt slechte slaap vermindert gewichtsverlies (http://www.natuurlijf.com/nieuwe-studie-
vindt-slechte-slaap-vermindert-gewichtsverlies/)

Feng shui basics: Hoe vul je je huis met balans en harmonie (http://www.natuurlijf.com/feng-shui-basics-
hoe-vul-je-je-huis-met-balans-en-harmonie/)

Koolhydraatarme diëten verbeteren de bloedglucosecontrole voor mensen met diabetes type 1, blijkt uit
onderzoek (http://www.natuurlijf.com/koolhydraatarme-dieten-verbeteren-de-bloedglucosecontrole-voor-
mensen-met-diabetes-type-1-blijkt-uit-onderzoek/)

Kokosmelk: 8 redenen waarom u zou moeten beginnen met het drinken van dit niet-zuivelmelk alternatief

 (http://natuurlijf.com/feed/)  Natuurlijf Premium (http://www.natuurlijf.com/)

 (http://www.natuurlijf.com/feed/)  Natuurlijf Premium (http://www.natuurlijf.com/)

Gebruik van deze website betekend dat u accepteert dat deze site cookies gebruikt. Klik hier voor meer

informatie (http://proseomedia.pw/?page_id=5) Sluit

http://www.natuurlijf.com/nieuwe-studie-vindt-slechte-slaap-vermindert-gewichtsverlies/
http://www.natuurlijf.com/feng-shui-basics-hoe-vul-je-je-huis-met-balans-en-harmonie/
http://www.natuurlijf.com/koolhydraatarme-dieten-verbeteren-de-bloedglucosecontrole-voor-mensen-met-diabetes-type-1-blijkt-uit-onderzoek/
http://www.natuurlijf.com/kokosmelk-8-redenen-waarom-u-zou-moeten-beginnen-met-het-drinken-van-dit-niet-zuivelmelk-alternatief/
http://www.natuurlijf.com/botched-microblading-procedure-laat-vrouw-met-vier-wenkbrauwen-achter/
http://www.natuurlijf.com/onderzoekers-bevestigen-verbeter-de-gezondheid-van-je-hersenen-en-verlicht-angst-met-curcumine-een-natuurlijk-antidepressivum/
http://www.natuurlijf.com/haaruitval-ervaren-terwijl-je-op-keto-bent-het-kan-worden-veroorzaakt-door-uw-levensstijl/
http://www.natuurlijf.com/hoe-een-vrouw-haar-voedselverslaving-overwon-en-gewichts-verloor-en-het-eraf-hield/
http://www.natuurlijf.com/gewichtsverlies-voor-luilakken-een-eenvoudig-drankje-dat-calorieen-verbrandt/
http://www.natuurlijf.com/snelle-gewichtsverliesmethode-verbrand-100-calorieen-in-slechts-4-minuten/
http://www.natuurlijf.com/nieuwe-studie-vindt-slechte-slaap-vermindert-gewichtsverlies/
http://www.natuurlijf.com/feng-shui-basics-hoe-vul-je-je-huis-met-balans-en-harmonie/
http://www.natuurlijf.com/koolhydraatarme-dieten-verbeteren-de-bloedglucosecontrole-voor-mensen-met-diabetes-type-1-blijkt-uit-onderzoek/
http://www.natuurlijf.com/kokosmelk-8-redenen-waarom-u-zou-moeten-beginnen-met-het-drinken-van-dit-niet-zuivelmelk-alternatief/
http://natuurlijf.com/feed/
http://www.natuurlijf.com/
http://www.natuurlijf.com/feed/
http://www.natuurlijf.com/
http://proseomedia.pw/?page_id=5


Kokosmelk: 8 redenen waarom u zou moeten beginnen met het drinken van dit niet-zuivelmelk alternatief
(http://www.natuurlijf.com/kokosmelk-8-redenen-waarom-u-zou-moeten-beginnen-met-het-drinken-van-dit-
niet-zuivelmelk-alternatief/)

Botched Microblading Procedure laat vrouw met vier wenkbrauwen achter…
(http://www.natuurlijf.com/botched-microblading-procedure-laat-vrouw-met-vier-wenkbrauwen-achter/)

Onderzoekers bevestigen: Verbeter de gezondheid van je hersenen en verlicht angst met curcumine, een
natuurlijk antidepressivum (http://www.natuurlijf.com/onderzoekers-bevestigen-verbeter-de-gezondheid-
van-je-hersenen-en-verlicht-angst-met-curcumine-een-natuurlijk-antidepressivum/)

Haaruitval ervaren terwijl je op Keto bent? Het kan worden veroorzaakt door uw levensstijl
(http://www.natuurlijf.com/haaruitval-ervaren-terwijl-je-op-keto-bent-het-kan-worden-veroorzaakt-door-uw-
levensstijl/)

Hoe een vrouw haar voedselverslaving overwon en gewicht verloor – en het eraf hield
(http://www.natuurlijf.com/hoe-een-vrouw-haar-voedselverslaving-overwon-en-gewichts-verloor-en-het-
eraf-hield/)

Gewichtsverlies voor luilakken: een eenvoudig drankje dat calorieën verbrandt
(http://www.natuurlijf.com/gewichtsverlies-voor-luilakken-een-eenvoudig-drankje-dat-calorieen-
verbrandt/)

Snelle gewichtsverliesmethode: verbrand 100 calorieën in slechts 4 minuten!
(http://www.natuurlijf.com/snelle-gewichtsverliesmethode-verbrand-100-calorieen-in-slechts-4-minuten/)

Heb je een hond? Dat is goed voor de gezondheid van dít orgaan (http://naturotheek.com/heb-je-een-
hond-dat-is-goed-voor-de-gezondheid-van-dit-orgaan/)

Griepseizoen staat voor de deur: zo vergroot je de weerstand van je kind
(http://naturotheek.com/griepseizoen-staat-voor-de-deur-zo-vergroot-je-de-weerstand-van-je-kind/)

In veel kurkuma zit gevaarlijk veel lood (http://naturotheek.com/in-veel-kurkuma-zit-gevaarlijk-veel-lood/)
Nederlandse luchtvluchteling: “Ik gebruik nog maar een vijfde van de medicijnen”

(http://naturotheek.com/nederlandse-luchtvluchteling-ik-gebruik-nog-maar-een-vijfde-van-de-medicijnen/)
Fibroma of huidwratten verwijderen Heel eenvoudig! (http://naturotheek.com/fibroma-of-huidwratten-

verwijderen-heel-eenvoudig/)
Goed bezig! Bouwers gebruiken hennep in plaats van beton en het kan het milieu sparen

(http://naturotheek.com/goed-bezig-bouwers-gebruiken-hennep-in-plaats-van-beton-en-het-kan-het-milieu-
sparen/)

Niet alle honing is op dezelfde manier gemaakt: hier is hoe je er zeker van kunt zijn dat de jouwe legitiem
is (http://naturotheek.com/niet-alle-honing-is-op-dezelfde-manier-gemaakt-hier-is-hoe-je-er-zeker-van-kunt-
zijn-dat-de-jouwe-legitiem-is/)

Krijg verlichting van rug-, nek- en kaakpijn met deze eenvoudige levenshack
(http://naturotheek.com/krijg-verlichting-van-rug-nek-en-kaakpijn-met-deze-eenvoudige-levenshack/)

4 Gezondheidsvoordelen van boekweit, een volkorenrijke voedingsstof (http://naturotheek.com/4-
gezondheidsvoordelen-van-boekweit-een-volkorenrijke-voedingsstof/)

Gevonden, in dode potvis: 100 plastic bekers, 25 plastic zakken, 4 plastic flessen, 2 flip-flops

 (http://naturotheek.com/feed/)  Naturotheek Premium (http://naturotheek.com/)

Gebruik van deze website betekend dat u accepteert dat deze site cookies gebruikt. Klik hier voor meer

informatie (http://proseomedia.pw/?page_id=5) Sluit

http://www.natuurlijf.com/kokosmelk-8-redenen-waarom-u-zou-moeten-beginnen-met-het-drinken-van-dit-niet-zuivelmelk-alternatief/
http://www.natuurlijf.com/botched-microblading-procedure-laat-vrouw-met-vier-wenkbrauwen-achter/
http://www.natuurlijf.com/onderzoekers-bevestigen-verbeter-de-gezondheid-van-je-hersenen-en-verlicht-angst-met-curcumine-een-natuurlijk-antidepressivum/
http://www.natuurlijf.com/haaruitval-ervaren-terwijl-je-op-keto-bent-het-kan-worden-veroorzaakt-door-uw-levensstijl/
http://www.natuurlijf.com/hoe-een-vrouw-haar-voedselverslaving-overwon-en-gewichts-verloor-en-het-eraf-hield/
http://www.natuurlijf.com/gewichtsverlies-voor-luilakken-een-eenvoudig-drankje-dat-calorieen-verbrandt/
http://www.natuurlijf.com/snelle-gewichtsverliesmethode-verbrand-100-calorieen-in-slechts-4-minuten/
http://naturotheek.com/heb-je-een-hond-dat-is-goed-voor-de-gezondheid-van-dit-orgaan/
http://naturotheek.com/griepseizoen-staat-voor-de-deur-zo-vergroot-je-de-weerstand-van-je-kind/
http://naturotheek.com/in-veel-kurkuma-zit-gevaarlijk-veel-lood/
http://naturotheek.com/nederlandse-luchtvluchteling-ik-gebruik-nog-maar-een-vijfde-van-de-medicijnen/
http://naturotheek.com/fibroma-of-huidwratten-verwijderen-heel-eenvoudig/
http://naturotheek.com/goed-bezig-bouwers-gebruiken-hennep-in-plaats-van-beton-en-het-kan-het-milieu-sparen/
http://naturotheek.com/niet-alle-honing-is-op-dezelfde-manier-gemaakt-hier-is-hoe-je-er-zeker-van-kunt-zijn-dat-de-jouwe-legitiem-is/
http://naturotheek.com/krijg-verlichting-van-rug-nek-en-kaakpijn-met-deze-eenvoudige-levenshack/
http://naturotheek.com/4-gezondheidsvoordelen-van-boekweit-een-volkorenrijke-voedingsstof/
http://naturotheek.com/gevonden-in-dode-potvis-100-plastic-bekers-25-plastic-zakken-4-plastic-flessen-2-flip-flops/
http://naturotheek.com/feed/
http://naturotheek.com/
http://proseomedia.pw/?page_id=5


Gevonden, in dode potvis: 100 plastic bekers, 25 plastic zakken, 4 plastic flessen, 2 flip-flops
(http://naturotheek.com/gevonden-in-dode-potvis-100-plastic-bekers-25-plastic-zakken-4-plastic-flessen-2-
flip-flops/)

Natuurlijke remedies voor schone slagaders: voorkom hart- en vaatziekten met deze 7 voedingsmiddelen
(http://healthbytes.me/natuurlijke-remedies-voor-schone-slagaders-voorkom-hart-en-vaatziekten-met-
deze-7-voedingsmiddelen/)

Psoralea corylifolia wordt al duizenden jaren in TCM gebruikt en behandelt verschillende ziekten, van
hartaandoeningen tot kanker (http://healthbytes.me/psoralea-corylifolia-wordt-al-duizenden-jaren-in-tcm-
gebruikt-en-behandelt-verschillende-ziekten-van-hartaandoeningen-tot-kanker/)

Osteoporose en mannen: farmaceutische producten kunnen het risico op botbreuken vergroten
(http://healthbytes.me/osteoporose-en-mannen-farmaceutische-producten-kunnen-het-risico-op-
botbreuken-vergroten/)

Oxycontin Maker-vraagt faillissement aan na miljarden naar privéaccounts te hebben gesluisd…
(http://healthbytes.me/oxycontin-maker-vraagt-faillissement-aan-na-miljarden-naar-priveaccounts-te-
hebben-gesluisd/)

Kunstmatig gezoete producten bedreigen de gezondheid van het hart, blijkt uit onderzoek
(http://healthbytes.me/kunstmatig-gezoete-producten-bedreigen-de-gezondheid-van-het-hart-blijkt-uit-
onderzoek/)

Na tien dagen vasten beweert Will Smith dat hij de bloeddrukmedicatie die hij 10 jaar lang heeft gebruikt
niet meer nodig heeft (http://healthbytes.me/na-tien-dagen-vasten-beweert-will-smith-dat-hij-de-
bloeddrukmedicatie-die-hij-10-jaar-lang-heeft-gebruikt-niet-meer-nodig-heeft/)

Expert waarschuwt: de griepprik van dit jaar zal waarschijnlijk niet effectief zijn
(http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/)

Nieuwe studie is “IJzingwekkend commentaar” over de toekomst van antibiotica
(http://healthbytes.me/nieuwe-studie-is-ijzingwekkend-commentaar-over-de-toekomst-van-antibiotica/)

Wonden behandelen: wondinfectie herkennen en voorkomen (http://healthbytes.me/wonden-behandelen-
wondinfectie-herkennen-en-voorkomen/)

Koffie en kokosolie: het perfecte paar? (http://healthbytes.me/koffie-en-kokosolie-het-perfecte-paar/)

© proseowriting.com

 (http://healthbytes.me/feed/)  Health Bytes Premium (http://healthbytes.me/)

Gebruik van deze website betekend dat u accepteert dat deze site cookies gebruikt. Klik hier voor meer

informatie (http://proseomedia.pw/?page_id=5) Sluit

http://naturotheek.com/4-gezondheidsvoordelen-van-boekweit-een-volkorenrijke-voedingsstof/
http://naturotheek.com/gevonden-in-dode-potvis-100-plastic-bekers-25-plastic-zakken-4-plastic-flessen-2-flip-flops/
http://healthbytes.me/natuurlijke-remedies-voor-schone-slagaders-voorkom-hart-en-vaatziekten-met-deze-7-voedingsmiddelen/
http://healthbytes.me/psoralea-corylifolia-wordt-al-duizenden-jaren-in-tcm-gebruikt-en-behandelt-verschillende-ziekten-van-hartaandoeningen-tot-kanker/
http://healthbytes.me/osteoporose-en-mannen-farmaceutische-producten-kunnen-het-risico-op-botbreuken-vergroten/
http://healthbytes.me/oxycontin-maker-vraagt-faillissement-aan-na-miljarden-naar-priveaccounts-te-hebben-gesluisd/
http://healthbytes.me/kunstmatig-gezoete-producten-bedreigen-de-gezondheid-van-het-hart-blijkt-uit-onderzoek/
http://healthbytes.me/na-tien-dagen-vasten-beweert-will-smith-dat-hij-de-bloeddrukmedicatie-die-hij-10-jaar-lang-heeft-gebruikt-niet-meer-nodig-heeft/
http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/
http://healthbytes.me/nieuwe-studie-is-ijzingwekkend-commentaar-over-de-toekomst-van-antibiotica/
http://healthbytes.me/wonden-behandelen-wondinfectie-herkennen-en-voorkomen/
http://healthbytes.me/koffie-en-kokosolie-het-perfecte-paar/
http://healthbytes.me/feed/
http://healthbytes.me/
http://proseomedia.pw/?page_id=5

