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UW GEVOEL IS DE
SLEUTEL TOT UW
GEZONDHEID
Gezonde darmflora is essentieel voor de algehele gezondheid
en schoonheid. Er wordt gezegd dat de darm zoals je
«tweede brein» is en dat het zelfs je gedachten, gevoelens
en stressniveaus beïnvloedt. Het evenwicht en de diversiteit
van je darmflora is belangrijk. Echter, moderne levensstijlen
met bewerkt voedsel en stress kunnen het evenwicht van de
darmflora verstoren en daarmee uw algemene gezondheid
negatief beïnvloeden. Bovendien neemt de hoeveelheid
nuttige bacteriën in je darmen af naarmate je ouder wordt.

Wanneer de darmbacteriën uit evenwicht zijn, heeft dit
niet alleen effect op uw spijsvertering maar heeft het ook
een negatieve invloed op uw immuunsysteem. Zo kunt
u huidaandoeningen, stress, slaapproblemen, hoofdpijn,
lichaamsgeur, vieze ruikende ontlasting, constipatie en
stijve schouders ervaren. Wanneer uw immuniteit wordt
verlaagd, kan het allergische ziekten zoals atopische eczeem,
astma en stuifmeelallergie veroorzaken. Studies hebben
een verband gevonden tussen darmbacteriën en het risico
op kanker. Bovendien kan een onbalans in uw dopamine

of serotoninegehalte invloed hebben op uw geestelijke
gezondheid en kan leiden tot depressie of andere psychische
aandoeningen. Daarom zijn probiotische voedingsmiddelen
en probiotische supplementen steeds populairder geworden
bij gezondheidsbewuste mensen. Probiotica zijn levende
micro-organismen die uw darmflora optimaliseren en,
vervolgens de lichaamsfuncties reguleren. De laatste tijd
krijgen metabolieten, geproduceerd door probiotica die geen
levende micro-organismen bevatten, steeds meer aandacht.
Deze metabolieten dienen als voeding voor nuttige bacteriën

die al in uw darm actief zijn, waarbij hun aantallen worden
verhoogd. Wat ook nog uniek is aan metabolieten is, is dat
zij ook direct immuniteit zullen bevorderen en regelen, stress
verminderen en het veroudering zullen remmen.

WAT I S E M-X G O L D ?

KENMERKEN
EN FUNCTIES
VAN EM-X GOLD

HET IS GEEN
SUPPLEMENT

- WAT I S H E T V E R S C H I L ? E M-X G O L D

MEDICIJNEN

FUNCTIE

Ondersteunt een gezond evenwicht
op een natuurlijke manier

Produceert onder bepaalde voorwaarden een
bepaalde effect

BESTANDDELEN

Bevat een grote verscheidenheid
aan van de natuur afgeleide verbindingen
in kleine hoeveelheden

De componenten zijn meer geconcentreerd
en gericht op het aanpakken van specifieke
symptomen

B I JWERKINGEN

Geen

Wel

RICHTLIJN
GEBRUIK /
DOSERING

Geen beperking (kan zo weinig of zo veel
drinken als u wilt)

Als het niet correct wordt ingenomen, werkt het
niet of kan het nadelige bijwerkingen veroorzaken

EM-X Gold bevat niet de voedingscomponenten van
een supplement, zoals eiwitten of vitaminen.

HET IS GEEN
PROBIOTICA

DOEL

Iedereen, op elk gezondheidsniveau*; van baby’s Mensen met bepaalde gezondheidsaandoeningen
tot ouderen. *Let op als je beperkt vloeistoffen
mag drinken

EM-X Gold bevat geen levende micro-organismen, maar
het heeft wel metabolieten die door nuttige micro-organismen
worden geproduceerd.
- K E N M E R K E N V A N E M-X G O L D –

HET IS GEEN
MEDICIJN

Geneesmiddelen omvatten voorgeschreven stoffen die gericht zijn
op specifieke systemen in uw lichaam, terwijl EM-X Gold een breed
scala aan natuurlijke stoffen in kleine hoeveelheden bevat.

ANTWOORD

EM-X Gold is een nieuw type gefermenteerde drank op
basis van verbindingen geproduceerd door nuttige microorganismen .

Rijk aan nuttige stoffen
EM-X Gold wordt gemaakt door het maximaliseren van het
vermeerderend vermogen van de nuttige micro-organismen en
is gevuld met door hen geproduceerde nuttige stoffen.
Grote verscheidenheid aan actieve bestanddelen
Fermentatie is een natuurlijk proces van de micro-organismen.
De metabolieten die in dat proces worden geproduceerd zijn
divers, met honderden nuttige bestanddelen.
De actieve bestanddelen van EM-X Gold kunnen niet uit de
voeding worden verkregen. Drink EM-X Gold elke dag en u zult
zich gezond beginnen te voelen vanuit het kern van uw lichaam.

Lage Moleculaire Gewichten
De moleculaire gewichten van de stoffen in EM-X Gold zijn
allemaal zeer licht. Daarom kunnen ze direct worden opgenomen
door de spijsverteringsorganen en dringen ze effectief en
rechtstreeks in het lichaam.

Als het moleculair gewicht hoog
is, kunnen stoffen niet worden
geabsorbeerd.

Nuttige stoffen van
EM-X Gold
Als het moleculair gewicht laag
is, kunnen stoffen direct
geabsorbeerd worden.

GEEN
ADDITIEVEN

EM-X GOLD FERMENTATIEF
RIJPINGSPROCES

PROCES 1

N AT U U R L I J K E
INGREDIËNTEN

EM-X Gold is vrij van additieven. Het bevat geen
conserveringsmiddelen of aroma’s. EM-X Gold is een
gefermenteerde drank die slechts nuttige substanties bevat
die van natuurlijke grondstoffen worden gemaakt.

EM-X Gold wordt gemaakt door het
combineren van nuttige micro-organismen
zoals melkzuurbacteriën en gist.

PROCES 2

PROCES 3

VULLINGSPROCES

1 Verhoog het aantal micro-organismen

2

Voeg voeding toe aan de nuttige micro-organismen
(melkzuurbacteriën, gist, enz.) om hun aantal te verhogen.

Micro-organismen verteren het organische materiaal van de
voeding en produceren nieuwe bestanddelen. Andere microorganismen verteren deze bestanddelen op en produceren
op hun beurt weer andere, kleinere bestanddelen. Door dit
proces te herhalen, zullen de geproduceerde bestanddelen
steeds kleiner worden.

Voeding dat rijk is aan
mineralen en gemakkelijk is te
eten voor de micro-organismen

3 Stabiliseren van kwaliteit

Maak een fermentatieketen

Organische stoffen in voeding
en bestanddelen geproduceerd
door micro-organismen

De actieve bestanddelen die aan het
einde van de «fermentatiecyclus» worden
geproduceerd, zijn de belangrijkste
elementen van EM-X Gold.

Zodra de actieve fermentatie zich heeft gestabiliseerd,
wordt deze vertraagd. Door de rijping na verloop van
de tijd zullen de kleine componenten nog verder toenemen.

De cyclus van
fermentatie

EM-X Gold, dat de kleine
bestanddelen bevat die ontstaan
door fermentatie en na-rijping,
helpt het in balans brengen van
onze gezondheid.

De effecten van EM-X Gold
zijn in klinische studies
bewezen.
HET PRODUCTIEPROCES
V A N E M-X G O L D
We gebruiken de metafoor van
« sprankelende juwelen ».

1. Verhoging van het aantal mijnwerkers
om edelstenen uit te graven.

2. De edelstenen steeds opnieuw snijden om
onzuiverheden te verwijderen.

(= Eerste fermentatiefase)

(= Eerste helft van tweede fermentatiefase)

3. Het verwijderen van onzuiverheden en
het vormen van sieraden van hoge
kwaliteit.
(= tweede helft van de tweede fermentatiefase)

4. Het polijsten van de ultra zuivere
sieraden. (= rijpingsfase)

HOE

WAT DE GEBRUIKERS
ERVAREN VAN
EM-X GOLD

UU RT HET OM EFFECT TE VO
LANG D
ELEN

?

Verschillende mensen ervaren verschillende
voordelen op verschillende tijden. We
hebben op basis van de verzamelde
verslagen van gebruikers enkele conclusies
getrokken.

Blijf drinken en u
kunt meer voordelen
merken!
C A. 1 JA A R L AT E R

W AT

MOET

E
U D O E N O M D EFFEC TEN OP TE ME
RK

GEBRUIK HET
E L K E DA G

Het kost tijd om ons lichaam weer
in balans te brengen. Het verandert
elke dag beetje bij beetje. Als u
EM-X Gold elke dag gedurende
3 maanden en langer kunt drinken
dan kunt u de positieve effecten op
uw algehele gezondheid voelen.

EN?

OB S E R V E E R
ZORGVULDIG

Wanneer uw gezondheidsbalans
verbetert, kan het zijn dat u kleine
veranderingen merkt, zoals een frisser
gevoel in de ochtend, meer energie
gedurende de dag en een ontspannen
gevoel voor het slapen gaan.

• Ik word bijna nooit ziek en ik kan mij de
laatste keer niet herinneren dat ik ziek was.
• Ik voel mij meestal goed
• Ik kan me concentreren op wat ik graag
doe, zoals mijn werk, hobby’s, enz.
- NIEUWE GEBRUIKERSERVARINGEN -

C A. 5 - 6 M A A N D E N L AT E R

♫

• Ik heb meer zin in beweging en sporten.
• De trap op en neer gaan voelt niet meer
zo moeilijk.
• Mijn lichaam voelt opgefrist van binnenuit.

Q1
WA N N E E R H E B J E E E N P O S I T I E V E
VERANDERING OPGEMERKT ?

In 3 maanden tijd voelden de meeste gebruikers positieve
effecten op hun gezondheid. Bovendien voelde 1 op de 3
mensen al na een maand effect.

C A. 1 -2 M A A N D E N L AT E R

• Ik begon me een beetje beter te voelen.
• Ik voel me energieker.
• Ik vind het leuker om naar feestjes te gaan
dan voorheen.

6 %（28）

CA 1 WEEK

1 0 %（45）

2 6 %（120）

1 WEEK 1 MAAND

2 0 %（91）

2 -3
MAANDEN

1 MAAND –
2 MAANDEN

1 9 %（88）

C A. 3 - 4 M A A N D E N L AT E R

•M
 ijn lichaam voelt licht aan en ik kan gemakkelijk
opstaan.
• V oel mij niet meer zo slecht als vroeger.
• Ik kan me ‘s avonds beter ontspannen.

DIRECT

GEEN
EFFECT
GEMERKT

Q2
WAT VO O R S O O R T E F F EC T
HEEFT U GEMERKT ?

Gebruikers zeggen «Ik voel me lichter», «Ik kan
‘s morgens gemakkelijk wakker worden», «Ik voel
me energieker» en over het algemeen voelen ze zich
gezonder.

1 9 %（85）

Werd meer energiek

（149）

Voelde zich lichter

（134）

Lichamelijk conditie verbeterde

（123）

Aangenaam ontwaken
Overig
Geen effect gemerkt

（59）
（86）

22%
19%
18%

9%
12%

（139）

20%

*Deze bevindingen zijn gebaseerd op een vragenlijst die onder ongeveer 500 gebruikers
in Japan is verspreid. Onderzocht door EM Seikatsu, Japan
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H A P P E N V A N E M -X G O
LD

- SIMPELE MANIEREN OM HET TE DRINKEN -

1.

DRINK HET PUUR

1.

HOE DRINK JE
EM-X GOLD ?

MILDE SMAAK

U kunt het mengen met dranken of
voedsel zonder dat het de smaak
verandert.

Dit is de simpelste manier om het te drinken

V : Kan ik het met medicijnen drinken?
A : EM-X Gold is geen medicijn, maar een
gezondheidsdrank. Daarom bevat het geen
bestanddelen die schadelijk zijn in combinatie
met medicijnen. Mocht u zich toch zorgen
maken, raadpleeg dan een arts.

2.

BESTAND TEGEN
VERHITTING

U kunt het in heet water doen of
zelfs opwarmen in de magnetron.
3.

GEEN
C A LO R I E Ë N &
GEEN CAFEÏNE

2.

MENG HET IN EEN DRANK

Het kan door iedereen op elk
moment worden gedronken, van
kinderen tot senioren, tijdens de
maaltijden, voor het slapen gaan, enz.

BLIJF HET ELKE DAG DRINKEN

Aangezien EM-X Gold een gefermenteerde drank is, is er geen
specifieke dosering of tijd om het te drinken. Maak het onderdeel
van uw dagelijkse routine zodat u het elke dag drinkt.

V • A

Meng het in heet water
Meng het in thee of koffie

V : Is het veilig voor baby’s en moeders tijdens
de zwangerschap?
A : EM-X Gold kan veilig worden geconsumeerd
door zuigelingen en vrouwen tijdens de
zwangerschap. Alleen de veiligste natuurlijke
ingrediënten worden geselecteerd. Zo kunnen
moeders die borstvoeding geven zonder zorgen
EM-X Gold drinken.
V : Bevat het allergenen?
A : Het bevat geen van de 27 allergenen* die
door het Japanse Ministerie van Volksgezondheid
zijn gespecificeerd. Bovendien produceert onze
fabriek geen producten die deze 27 allergenen*
bevatten.

3.

DEEL HET MET JE FAMILIE

U kunt het gemakkelijk delen met uw familie door
het te gebruiken tijdens het koken.

Meng het door soep

Meng het door rijst

Meng het door de dressing

*27 allergenen: Garnalen, krab, tarwe, boekweit, ei, melk, pinda, abalone,
inktvis, zalm, kuit, cashewnoten, kiwi, rundvlees, walnoot, sesam, zalm,
makreel, soja, kip, banaan, varkensvlees, matsutake paddenstoel, perzik,
yamswortel, appel en gelatine.

We make EM・X GOLD so

We drink EM・X GOLD!

The EM・X GOLD factory is
certified and operated under

W I J D R I N K E N E M-X G O L D !

D E E M-X G O L D - F A B R I E K I S G E C E R T I F I C E E R D E N
FSSC22000.
ER WORDT GEWERKT ONDER FSSC22000

From
the
VAN DE EM X

enthusiasm!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EM・X
GOLD
GOLD FABRIEK

WAT IS FSSC22000
?
What is FSSC22000?
FSSC22000
(Food
Safety
System
Certification)
is een van de meest
FSSC22000 (Food Safety System Certification) is one of the
certified
and
operated voor
under
gezaghebbende
managementsystemen
voedselveiligheid
ter wereld en is
most authoritative food safety management systems in the world
FSSC22000.
een
internationaal
erkend
systeem
voor
voedselveiligheid.
and is an internationally recognised scheme for food safety.

factory

The EM・X GOLD factory is

From the

Wij maken
EM-X Gold en daarom weten
we know how amazing
we hoe EM・X
geweldigGOLD
EM-X Gold
Dankzij
is !is!
Thanks
EM-X Gold
werken
we
allemaal
to EM・X GOLD, wemet
all
energie
en
enthousiasme!
work with energy and

We make EM・X GOLD so

We drink EM・X GOLD!

we know how amazing
EM・X GOLD is ! Thanks
to EM・X GOLD, we all
work with energy and
enthusiasm!
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EM・X GOLD

What is FSSC22000?

factory

FSSC22000 (Food Safety System Certification) is one of the
most authoritative food safety management systems in the world
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Reiniging
en
onderhoud
We
drink EM・
X GOLD!
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operational procedures
inspection
maintenance standaard

we know how amazing
EM・X GOLD is ! Thanks
to EM・X GOLD, we all

Wij verbeteren
voortdurend onze
Elke partij verlaat de fabriek alleen als ze
van reinheid om een schone en veilige
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from happening in the first place.
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deze zich in de all
eerste
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cochemical analysis and sanitation.
the equipment than operating it.
from happening in the first place.
FSSC22000.

work with energy and
enthusiasm!

FSSC22000 (Food Safety System Certification) is one of the
most authoritative food safety management systems in the world

and is an internationally recognised scheme for food safety.

M anufacturing high quality products
Improvement of
operational procedures
We continuously improve operational
procedures to ensure the high quality
of our products. We try to anticipate
all possible mistakes and prevent them
from happening in the first place.

Quality
inspection

Cleaning and
maintenance

We conduct strict quality inspection.
Each and every lot will leave the factory
only if it passes all the final examinations,
namely pH, sensory evaluation, physicochemical analysis and sanitation.

We maintain a high standard of cleanliness to ensure a clean and safe environment for manufacturing. Sometimes we spend more time cleaning
the equipment than operating it.
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Beginning
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a perfect product
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EMManufacturing
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world
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EM Research Organization

EM Research Organization

the facility was carefully

Manufacturing Department
Quality assurance
Manager

Manufacturing Department
Quality Assurance
Supervisor

the factory, the design of

Beginning
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standards.
EM Research Organization
EM・X GOLD Factory manager

Takao Agena

EM Research Organization
EM-X Gold Fabrieksmanager

Takao Agena

We deliver safe
EM・X GOLD to
customers around
customers’the world

EM Research Organization
storage space were determined
Takao
Agena
efficiency and hygiene.

EM Research Organization
EM・X GOLD Factory manager

Takao Agena

Manager Kwaliteitsborging

Manufacturing Department

Masaki Uezato

Miyuki Morimoto

EM Research Organization

EM Research Organization

Productieafdeling

Miyuki Morimoto

Manufacturing Department

Masaki Uezato

assurance
For those
of us who makeQuality
EM・X GOLD,
the only conversMiyuki
Morimoto

Quality Assurance
It is my job to provide safe products to customers.

For those of us who make EM・X GOLD, the only convers-

It is my job to provide safe products to customers.

ation we have with customers is through the bottles of

Therefore, no matter how small the problem is, we

conduct an inspection to identify and eliminate the

The positions of the machinery, piping and

EM・
X GOLD
Factory
The
positions
of themanager
machinery, piping storage
and

Research Organization
Masaki Uezato EM EMResearch
Organization

Manufacturing Department
Quality Assurance
Supervisor

We deliver safe
EM
・X GOLD
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hele wereld
the
world
EM Research Organization

EM・X GOLD they purchase. Therefore, my respons-

space were
based
ibility is determined
to not let defective
productson
leave the factory.

Manager
ation we have with customers
is through the bottles of
EM・X GOLD they purchase. Therefore, my respons-

Masaki Uezato
the factory.
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We also regularly
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study
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the weight
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as to whether or

Supervisor
Therefore, no matter how small the problem
is, we

Miyuki Morimoto

cause. We also regularly conduct study meetings to

improve our knowledge of various topics. We all strive
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high quality EM・X perfect
GOLD.
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ibility is to not let defective products leave the factory.
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EM-X
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provide high quality EM・X GOLD.
to manufacturing perfect products at all times.

based on

I appreciate the weight of my decision as to whether or
efficiency and hygiene.
not to ship out the ﬁnished product. We are dedicated

improve our knowledge of various topics. We all strive

not to ship out the ﬁnished product. We are dedicated

to improve quality assurance and work t o g e t h e r t o

My passion for agriculture

the foundation of a country

I was born in Okinawa, Japan in 1941 when the

Basis of
the development of
EM・X GOLD

Basis BASIS
of VOOR DE ONTWIKKELING
VAN
EM-X GOLD
EM Developer
/
he development
of
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