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Asyra Pro 

Achtergrondinformatie 

De Asyra Pro is ontwikkeld door Joe Galloway van G-Tech. Joe 

Galloway heeft vele jaren ervaring met het ontwikkelen van bio-

energetische apparatuur en de Asyra Pro is de laatste in de serie van 

succesvolle apparaten. 

De technologie achter de Asyra Pro is gebaseerd op energie. Energie 

uit zich in frequenties. De cellen in het lichaam zijn voortdurend 

energie aan het uitwisselen. Gezonde cellen kunnen meer energie 

vasthouden dan ongezonde cellen, dus die zullen een andere 

frequentie uitstralen. De Asyra Pro meet via de huidweerstand de 

frequentie van de energie van de cellen. Zo wordt bepaald of de 

cellen gezond of ongezond zijn. De frequenties die de Asyra Pro 

meet, worden vergeleken met de frequenties uit een database. De 

database van Asyra Pro bevat meer dan 100.000 frequenties, dus er 

kunnen heel veel frequenties vergeleken worden van veel 

verschillende ziektebeelden, voedingsmiddelen etc. 

Er is dubbelblinde studie gedaan naar de Asyra Pro en de 

nauwkeurigheid is bijzonder hoog, namelijk 99,5%. De Asyra Pro kan 

dus heel nauwkeurig aangeven hoe het staat met de gezondheid van 

het lichaam. 

 

  



Werkingsmechanisme 

De Asyra Pro meet hoe de huidweerstand verandert als er een 

bepaalde frequentie doorheen gaat. Als de huidweerstand niet 

verandert als er een frequentie van bijvoorbeeld een gezonde lever 

doorheen gaat, betekent dit dat de lever op de juiste frequentie trilt. 

Er treedt resonantie op. De energie-uitwisseling van de levercellen is 

dus goed en de lever is gezond. Als de huidweerstand wel verandert, 

betekent dit dat de frequentie van de database verschilt met die van 

de lever van de persoon in kwestie. De energie-uitwisseling is in dit 

geval dus niet optimaal. De Asyra Pro heeft ook de mogelijkheid om 

frequenties mee te laten trillen op de juiste frequentie, zodat het 

herstel wordt bevorderd. Verder geeft de Asyra Pro aan welke 

middelen gebruikt kunnen worden om de energie-uitwisseling weer 

goed te laten verlopen. Met behulp van de Asyra Pro kan de 

therapeut deze middelen maken in de vorm van homeopathische 

Asyra druppels. 

Praktische informatie 

Tijdens een Asyra Pro scan hoeft u enkel twee elektroden vast te 

houden die u informatie verschaffen over uw hele lichaam. De meting 

zelf duurt slechts 5 minuten en na afloop zal de scan worden 

besproken. 

Uit de scan blijkt wat de oorzaken zijn van uw klachten. Ook wordt in 

beeld gebracht welke producten u beter kunt laten staan en welke 

producten een goede invloed op uw gezondheid zullen hebben.  

Iedereen is uniek, dus iedereen is in een andere mate gevoelig voor 

bepaalde (voedings-)stoffen. De Asyra Pro zoekt uit wat ú nu juist 

nodig hebt voor een gezonder leven.  



Asrya Pro 

Wat Asyra Pro in beeld brengt 

 Allergieën 

 Bacteriën 

 Bloedsomloopstoornissen 

 Darmproblemen 

 Emoties 

 Fysieke problemen 

 Gebitsproblemen 

 Hormoonspiegels  

 Immuunsysteemproblemen 

 Milieugevoeligheden 

 Parasieten 

 Psychische verstoringen 

 Schimmels 

 Slaapstoornissen 

 Spijsverteringsproblemen 

 Tekorten aan vitaminen en mineralen  

 Toxines 

 Vaccinatiebelastingen 

 Verslavingen 

 Voedingsintolerantie 

 Zware metalen belasting 

 

 Invloed van producten/stoffen op uw lichaam 

 Remedies 

 

 

 

Voor een Asyra Pro analyse en Asyra druppels kunt u terecht bij: 

Faro neuro & health center   
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 
Papaverstraat 26B, 1131 HK Volendam 
Tel: 0299-713002 | info@farohealthcenter.nl | www.farohealthcenter.nl 
Jan Karregat (natuurgeneeskundig therapeut & psychosociaal hulpverlener) 
Marjanne Laeven (natuurgeneeskundig therapeut & verloskundige) 


