
  

THZ for you | info@thzforyou.nl | support@thzforyou.nl  

DE 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. De premium heeft een automatische afkoeling in de 

hete stand. 

 

Het drinkwater kun je gedurende 2 minuten “blowen” waardoor optimale opname in 

de cellen gegarandeerd is. 

 

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 - 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. Je kunt ongeveer 45 minuten 

achtereen gesloten 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. 
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Terahertz technologie behoort tot de top tien van meest geavanceerde 

technologieën die de wereld zal veranderen.  

In de apparaten van iTeraCare zitten 3 technologieën: 

 

 

 

 

 

Terahertz Technologie Quantum Technologie  Optische kristal Technologie 

 
Voordelen van gebruik iTeraCare apparaat 

• Elimineert ongezonde cellen 

• Activeert slapende cellen 

• Herstel beschadigde cellen 

• Herkent en vernietigt abnormale cellen 

• Verhoogt het zelf genezend vermogen  

• Zuivert meridiaan- en lymfepunten 

• Verbetert de microcirculatie van het bloed 

• 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 
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Wanneer niet gebruiken: 

 

 

Garantie 

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

kunnen niet worden geretourneerd, gerestitueerd of worden 

geruild. Als het apparaat defect is dan is er een garantieregeling. Je moet 

het apparaat wel hebben geregistreerd in je backoffice. 

 

THZ for you 

Bij THZ for you zijn er verschillende mogelijkheden. Als je een apparaat 

koopt via onze website ben je klant van je sponsor (van degene waarvan je 

hierover hebt gehoord). Dan ben je ook ambassadeur en heb je toegang tot 

onze community. Hierin staat informatie over het gebruik van de iTeraCare 

apparaten, “hoe werkt het” video’s in het Nederlands en krijg je informatie 

over de nieuwste ontwikkelingen en kun je contact maken met andere leden 

binnen ons team. 

Er is ook voor degene die een team willen bouwen de mogelijkheid om pro 

ambassadeur te worden. Hiervoor betaal je jaarlijks een bepaald bedrag. 

Hiervoor helpen we je een team te bouwen, krijg je een eigen landingspagina 

en toegang tot extra informatie.  
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We geven regelmatig een webinar over deze apparaten. Voor de actuele 

informatie kijk dan op onze website THZ for you 

 

Heb je interesse in een apparaat of wil je meer informatie? Laat het ons 

weten. 

Het team van THZ for you helpt je met alle vragen die er zijn.  

 

Rob, Gabrielle en Angelique 
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