INSPIRINE

VOOR ALS JE MEER TE GEVEN HEBT.
Bevat 18 inspirintjes a 2,3 mgr.

Kuur-duur
Het valt aan te bevelen de inspirine-kuur in z’n
geheel af te maken. De dosering bepaal je zelf
of in overleg met partner, werkgever, huisarts of
accountant. Breng je omgeving op de hoogte van
het gebruik en draag deze bijsluiter altijd bij je.
Bij vragen bel de inspiratielijn.
Vanuit Nederland: 078-6990841
Inspirerende middelen
Inspririne valt onder de categorie geestverruimende en inspirerende middelen. Bij drukgang van
deze bijsluiter (voorjaar 2019), werd Inspirine nog
niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Inspirine wordt ook verhandeld onder de merknaam Vita’mintjes met o.a. werkzame bestanddelen tegen lente- en zomerkriebels. Aangezien
smaken verschillen: 5 verschillende smaken en 5
kleuren.
Werking
Na gebruik aandrang over te gaan tot een creatief
proces. Goede gebruikers ervaring indien kuur
wordt opgevold in combinatie met Inspirine
Bruistabletjes.
Gebruik
Oraal. Alleen of met anderen. Optimale werking in
combinatie met het beluisteren van de Inspirine
Podcast van Fortune Factory. Meer informatie
raadpleeg uw dichtstbijzijnde Geluksambassadeur.
Niet gebruiken, indien:
• Het ‘jouw tijd’ wel zal duren
• Je allergisch bent voor frisse ideeën
• Tegen iedere verandering bent
• Geen vertrouwen hebt in een goede afloop

Bijwerkingen
• Aanhoudende inspiratie kan leiden tot verlies
van focus. Er zijn gevallen bekend waarin inspiratie over gaat in transpiratie. In dit geval kuur
afbreken.
• Constante drang om grappig te doen, terwijl
de omgeving daar anders over denkt.
Inhoud
Deze verpakking bevat 18 Inspirintjes. De smaak
en kleur is geheel naar eigen wens aan te passen.
• Afmetingen: 85 x 62 x 11 mm
• Gewicht: 11 gram
Verkrijgbaarheid
Inspirine is verkrijgbaar in 5 smaken en 5 kleuren.
Smaken: peer, appel, citroen, sinaasappel, mint
en aardbei. Kleuren: wit, geel, oranje, rood en
groen.
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