
Evaluatie van uw test over uw biologische leeftijd 
Dit is uw resultaat: 

 

A.  Uw biologische leeftijd ligt 11 jaar of meer lager dan uw 

chronologische leeftijd. 
Uw gezondheid is over de hele lijn uitstekend. 

U hebt de juiste keuzes gemaakt om een continue goede gezondheid te kunnen 
houden. Voor u is het voldoende om een keer per jaar een maand lang uw 
lichaam met Universal Contour Wrap te ontgiften en uw excellente gezondheid te 

behouden. Recente proeven hebben aangetoond dat uw biologische leeftijd met 3 
tot 11 jaar verlaagd kan worden als u het initiële programma jaarlijks uitvoert:  
 Een maal 3 U.C.W. belevingen in 1 maand in het voor- of najaar.  

 Dagelijks 2 capsules *MarineOmega. 

 

B. Uw biologische leeftijd is 1 tot 10 jaar lager dan uw chronologische 

leeftijd. 
Uw gezondheid is over de hele lijn zeer goed. 

Concentreer u erop dat u uw gezonde levensstijl, dieet, lichaamsbeweging en 
stress management weet te houden zoals het nu is. U dient uw lichaam twee keer 
per jaar een maand lang met Universal Contour Wrap te ontgiften: dit is 

belangrijk om uw gezondheid te behouden en te verbeteren. Recente proeven 
hebben aangetoond dat in uw geval de biologische leeftijd met 1 tot 5 jaar 
verlaagd kan worden als u het initiële programma jaarlijks uitvoert:  

 Twee maal 3 U.C.W. belevingen in een maand, met circa 5 maanden er 
tussen. 

 Dagelijks 2 capsules *MarineOmega. 

 

C. Uw biologische leeftijd is gelijk aan uw chronologische leeftijd. 

Uw gezondheid is over de hele lijn goed. 
Er zal echter iets moeten gebeuren waarmee uw gezondheid optimaal en uw 
energieniveau maximaal wordt. De keuze van de juiste voeding is van vitaal 

belang voor een verbeterde gezondheid. Het is van groot belang dat u twee maal 
per jaar een maand lang een ontgiftend programma met Universal Contour Wrap 
uitvoert; dit is immers een uiterst belangrijke stap op weg naar een optimale 

gezondheid. Recente proeven hebben aangetoond dat in uw geval de biologische 
leeftijd met 3 tot 7 jaar verlaagd kan worden als u het initiële programma 
jaarlijks uitvoert: 

 Twee maal 3 U.C.W. belevingen in een maand, met circa 5 maanden er 
tussen. 

 Dagelijks een zakje **LifePak.  

 Dagelijks 2 capsules *MarineOmega. 
 Informeer u bij onze voedingsdeskundigen, waar uw eetpatroon verbeterd kan 

worden. 

 

D.  Uw Biologische leeftijd is 1 tot 10 jaar hoger dan uw 

chronologische leeftijd. 
Uw gezondheid is over de hele lijn redelijk.  

Als u echter niets aan uw leefgewoonten doet, zal uw biologische leeftijd hoger 
worden en wordt het risico van ernstige problemen groter. U zult uw 
eetgewoonten moeten verbeteren om gezondheidsrisico’s in de toekomst te 

vermijden. Uw gezondheid zal over de hele lijn veel beter worden wanneer u twee 
maal per jaar een maand lang uw lichaam laat ontgiften met Universal Contour 



Wrap. Recente proeven hebben aangetoond dat in uw geval de biologische leeftijd 

met 3 tot 11 jaar verlaagd kan worden als u het initiële programma jaarlijks 
uitvoert: 
 Drie maal 3 U.C.W. belevingen in een maand, om de 3 maanden. 

 Dagelijks een zakje **LifePak. 
 2 maal daags 2 capsules *MarineOmega. 
 Laat u adviseren bij onze voedingsdeskundigen waar u uw eetpatroon kunt 

verbeteren. 

 

  E. Uw biologische leeftijd is 11 tot 20 jaar hoger dan uw 

chronologische leeftijd. 
Uw gezondheid is over de hele lijn matig; 

Dit gezondheidsbeeld komt het meest voor en heeft een gemiddeld risico van 
gezondheidscomplicaties in de komende vijf jaar. Energie en mobiliteit beginnen 

af te nemen, en dit proces zal zich voortzetten. Veranderen van eetgewoonten is 
essentieel om uw gezondheid algemeen te kunnen verbeteren. Aan een 
agressieve kuur van om de twee à drie maanden met de Universal Contour Wrap 

valt dus absoluut niet te ontkomen om uw lichaam te ontgiften. Recente proeven 
hebben aangetoond dat in uw geval de biologische leeftijd met 5 tot 15 jaar 
verlaagd kan worden als u het initiële programma jaarlijks uitvoert: 

 Drie à vier maal 3 U.C.W. belevingen in een maand, om de 2 à 3 maanden. 
 2 maal daags een zakje **LifePak. 

 2 maal daags 2 capsules *MarineOmega. 
 Laat u adviseren bij onze voedingsdeskundigen in uw eetpatroon, en kom 

regelmatig op controle om uw metingen en eetgewoontes te bespreken. 

 

F. Uw biologische leeftijd ligt 21 jaar of meer hoger dan uw 

chronologische leeftijd. 
U geeft een chronisch degeneratief gezondheidsbeeld te zien. 

Met een verhoogd risico dat er ernstige complicaties met uw gezondheid zullen 

ontstaan. Energie en mobiliteit zullen de komende vijf jaar aanzienlijk minder 
worden (als dat niet al gebeurd is). 
Verandering van eet- en leefgewoontes is essentieel om uw gezondheid algemeen 

te kunnen verbeteren. U zult ervoor moeten zorgen dat u minder stress ervaart. 
Lichamelijke activiteiten zijn een prima middel om stress te verminderen, terwijl 
daardoor tevens de gezondheid word verbeterd en uw energieniveau zal stijgen. 

Aan een agressieve kuur van om de twee maanden met Universal Contour Wrap 
valt dus absoluut niet te ontkomen om uw lichaam te ontgiften. Recente proeven 
hebben aangetoond dat in uw geval uw biologische leeftijd met 10 tot 18 jaar 

verlaagd kan worden als u het initiële programma jaarlijks uitvoert: 
 Vier maal 3 U.C.W. belevingen in een maand, om de 2maanden. 

 2 maal daags een zakje **LifePak. 
 2 maal daags twee capsules *MarineOmega 
 Kom de eerste tijd meerdere malen bij onze voedingsdeskundigen voor een 

goed advies voor een gezond eetpatroon en kom daarna met regelmaat op 
controle om uw metingen en eetgewoontes te bespreken. 

 

 
Nu u uw biologische leeftijd weet kijk dan bij verbeteren hoe u uw 

biologische leeftijd kunt verbeteren!  

 


