
Genees je ontsteking snel 
met bewezen wondermiddel Aphraheals

Aphraheals  
Zeezout Pleister 

Tegen Ontsteking



4 Zakjes met bloem van zeezout (Sea Salt & 
Fleur de Sel)
Ons Celtic Sea Salt & Fleur de Sel is afkomstig 
uit de Guérandestreek in Bretagne, Frankrijk 
en beide vormen zijn zeer rijk aan mineralen 
en spoorelementen. De belangrijkste miner-
alen zijn magnesium, calcium, kalium en ijzer. 

Inhoud van de doos:

4 Pleisters
Om de zoutoplossing met een gaasje op de 
huid vast te plakken.

1 pipet
Om de kant van de Aphraheals die naar de 
wond gaat te bevochtigen.

1 hoofdband
Om de pleister met de Aphraheals oplossing 
op zijn plaats te houden tijdens het slapen.



Eidenlijk geen allergische
reacties meer en langzame,
ingewikkelde genezingprocessen.
Er zit een speciaal ingrediënt
in Aphraheals: de bloem van
zeezout. Dit is 15x sterker dan 
gewoon zeezout. 
Deze unieke methode zorgt ge-
garandeerd voor snel resultaat.

Instructie 1:
Maak een Aphraheals - oplossing
en genees je gevoelige piercing
in 5 stappen. Voor ontstoken
piercings, zie instructie 2.
1. Was uw handen goed met 
zeep, verwijder de zeepresten
en droog uw handen af.

2. Open het Aphraheals - zakje
3. Zet het zakje in een glas met
schoon, lauw water. Na 10-15 min
wordt de inhoud van het zakje
opgelost in hhet water. Gooi dan
het lege zakje weg.

4. Doe een stukje gaas, keuken-
papier of watje in de oplossing
en zet deze daarna op je wond.
Laat dit minimaal 15 minuten
zitten. Als je piercing alsnog een
beetje pijn doet, dan laat je het
een langere tijd zitten.
5. Doe dit 2 keer per dag totdat
de piercing niet meer gevoelig
en/of rood en/of opgezwollen is.

Instructie 2:
Maak een Aphraheals - oplossing
en genees je ontstoken piercing
in 6 stappen.

1. Was uw handen goed met 
zeep, verwijder de zeepresten
en droog uw handen af.

2. Open het Aphraheals - zakje
3. Vul een glas met lauw water
en vul de pipet.
4. Bevochtig de kant van de
Aphraheals die naar de wond
gaat met de pipet.

5. Doe de Aphraheals op de
wond en plak dit af met de 
pleister en eventueel ook met
de haarband indien nodig.
6. Laat dit een nacht inwerken
en maak de Aphraheals 
regelmatig vochtig door de
pipet te gebruiken. Herhaal
deze stappen tot de ontsteking
is genezen.

Bestel vandaag nog via Aphraheals.com

Na jarenlang onderzoek hebben we de 
code gekraakt.

Hoe kan je een Aphraheals - Piercing Nazorg oplossing maken en gebruiken



Aphraheals - Celtic Sea Salt & Fleur De Sel

Een veelvoorkomend probleem bij genezende piercings is de vorming 
van een (vocht)bultje in de buurt van de piercing. Dit kan klein en 
onschuldig zijn, maar soms ook groter worden en pijn veroorzaken.

Vaak onstaan dit soort bultjes door constante druk op de piercing 
(bijvoorbeeld tijdens het slapen) of een verzwakt immuunsysteem.

Het Piercings Works Team heeft na jaren onderzoek en verschillende 
pogingen eindelijk een oplossing voor dit veel voorkomende 
probleem gevonden.

Het betreft een gaasje gevuld met Celtic Sea Salt & Fleur De Sel. 
Deze moet nat gemaakt worden voordat hij op het bultje geplakt 
wordt en zorgt er op deze manier voor dat het vocht uit het bultje 
wordt getrokken.

Deze eenvoudige zoutoplossing die in eerste instantie misschien te 
simpel lijkt, is zeer effectief! Het is de bedoeling dat je dit gaasje 
een aantal uren laat zitten.

Het beste resultaat wordt behaald door het gemiddeld 8 uur te 
laten zitten. Bijvoorbeeld tijdens het slapen.

Meestal is het resultaat direct te zien. In de meeste gevallen is het 
bultje na 1 tot 3 keer behandelen met Aphraheals zeezout verdwenen.

Deze oplossing werkt goed bij een titanium piercing staafje of 
wanneer je een NoPull piercing disc aan de achterkant van de 
piercing draagt.

Zorg voor een gezonde levensstijl, goede nachtrust en probeer zo min 
mogelijk druk uit te oefenen op de piercing.
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Over Aphraheals Celtic Salt & Fleur de Sel

Ons Celtic Sea Salt & Fleur de Sel is afkomstig uit de Guérandestreek 
in Bretagne, Frankrijk en beide vormen zijn zeer rijk aan mineralen en 
spoorelementen. De belangrijkste mineralen zijn magnesium, calcium, 
kalium en ijzer. Van alle zouten heeft Keltisch zout het laagste gehalte 
aan natriumchloride en is daarmee het zachtste zeezout ter wereld. 
Het ruim tweeduizend jaar oude zoutwinningsproces is hiervoor 
verantwoordelijk.

Het zout wordt handmatig gewonnen volgens een traditionele, meer 
dan 2000 jaar oude methode. Water uit de koude zeestroom van de 
Atlantische Oceaan wordt via een ingenieus kanalenstelsel geleid naar 
ondiepe kleimoerassen.

De zure klei in deze moerassen neutraliseert tot op zekere hoogte het 
zeer basische zeewater. Keltische zeezout met een natriumchloride 
gehalte van ca 90 procent is een van het meest natriumarme zeezout 
ter wereld.

De kleimoerassen hebben daarnaast ook een zuiverende werking. 
Het zeewater wordt via kanalen van het ene moeras naar het andere 
geleid, waarbij de moerassen fungeren als een soort natuurlijke 
zuiveringsmethode, doordat microben in de klei onzuiverheden in het 
zeewater neutraliseren. Het gehele proces duurt zo’n twee weken, 
waarna het zoute water verzameld wordt in een bassin waar het 
verdampt door de zon, zodat alleen de zoutkristallen overblijven. 
Het zout wordt niet gewassen, niet gedroogd en niet geraffineerd, dus 
de mineralenbalans blijft volledig intact. Door deze zuiveringsmethode 
is het out 100 procent vervuilingsvrij.



Jouw piercing soepel en snel genezen

Het is heel leuk om een mooie, genezen piercing te hebben, maar 
wat doe je als je piercing ontsteekt? Hier lees je 7 dingen die je moet 
weten om je piercing soepel en snel te laten genezen.

1. De pas gezette piercing
De huid rond je pas gezette piercing is vaak een beetje rood en/of iets 
dikker dan normaal en gevoelig bij het aanraken. Dit hoort erbij en 
hier kan en hoef je niets aan te doen.

2. Piercing snel en goed genezen
Om je piercing snel en goed te laten genezen, is het nodig dat je 
lichamelijke hygiëne in orde is. Het gebied om de piercing heen moet 
dagelijks goed schoongemaakt worden. Het is belangrijk dat tijdens 
het douchen alle zeepresten en shampoo worden verwijderd om 
irritaties en ontstekingen te voorkomen.

3. Onbereikbare plekken schoonmaken
Om onbereikbare plekken schoon te maken is het handig om je pier-
cing 15 minuten te baden in een zeezoutoplossing. We raden je aan 
om een gaasje in de AphraHeals-oplossing te dompelen en dat natte 
gaasje op de piercing te plaatsen. Je kunt dit niet vaak genoeg doen. 
Wel is het belangrijk om daarna je piercing goed af te drogen. Als het 
gebied langer nat blijft kan dit ook tot ontstekingen leiden, omdat 
bacteriën zich graag verzamelen op natte plekken. Uiteraard helpt 
zwemmen in een schone zee ook!

4. Afweersysteem
Daarnaast is het zeer belangrijk dat je afweersysteem goed werkt en 
daar kan je voor zorgen door:
◦ goed en genoeg te slapen
◦ stress te beperken
◦ gezond en gevarieerd eten en drinken
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5. Niet aan je piercing zitten
Het is erg belangrijk de piercing met rust te laten. Kom er zo min 
mogelijk aan. Oefen geen druk uit op de piercing en ga er ook niet op 
slapen.

6. Vakkundige piercer
Alle bovenstaande punten werken mits de piercing de juiste maat en 
vorm heeft. Daarom is het belangrijk om een piercing te laten zetten 
door een vakkundige piercer in een professionele studio.

7. Geschikte materialen
Tot slot is het van groot belang dat je piercing van het juiste mate-
riaal gemaakt is. De juiste materialen voor een piercing zijn titanium, 
chirurgische staal 316L, massief goud en alle andere hypo-allergene 
en hoog gepolijste materialen.

Als je deze adviezen opvolgt tijdens het genezingsproces van je pier-
cing beperk je de kans op ontstekingen. Als je piercing, na het toe-
passen van al deze tips, nog steeds gevoelig is, raden we een speciaal 
middel aan: AphraHeals.

Dit middel gebruiken wij al 10 jaar en het werkt. Het wordt niet voor 
niets ‘de ontstekingskiller’ genoemd! Vaak geneest een ontstoken 
piercing na een dag met een AphraHeals-behandeling. De zwelling 
verdwijnt, er komt geen pus meer uit de wond en de kleur rondom de 
piercing zal weer dezelfde kleur als de rest van je huid krijgen. 
Wil je de kracht van AphraHeals zelf ervaren?



10 Toepassingen van Aphraheals

Hieronder de 10 toepassingen van AphraHeals en hoe dit middel je 
kan helpen bij verschillende gezondheidsproblemen en het Corona 
virus.

1. Oplossing voor ontstoken piercings
AphraHeals is een oplossing voor ontstoken piercings nu piercing 
studio’s gesloten zijn en de huisartsen moeilijk te bereiken zijn.

2. Rijk aan magnesium
AphraHeals is onder andere rijk aan magnesium. Magnesium versterkt 
je immuunsysteem en vermindert stress.

3. 7 Dagen houdbaar
Als je AphraHeals oplost in een flesje water kan je dit 7 dagen achter 
elkaar gebruiken voor het verzorgen van je piercing

4. Je kan het eten
Geen zout in huis? Aphraheals bestaat uit de hoogste kwaliteit van 
de bloem van zeezout, en kan ook gegeten worden.

5. Toprestaurants gebruiken het
Toprestaurants gebruiken voor hun maaltijden vaak de bloem van 
zeezout in plaats van gewone zeezout vanwege de bijzondere smaak.

6. Huishoudelijk desinfectiemiddel
Gebruik de oplossing van AphraHeals als desinfectiemiddel voor 
je huis.

7. Genezing van wondjes
AphraHeals helpt bij de genezing van alle soorten wondjes.
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8. Helpt bij puistjes
AphraHeals helpt ook bij puistjes.

9. Als scrub te gebruiken
Het kan als scrub gebruikt worden door het te mengen met kokos of 
baby olie.

10. Mondspoelmiddel en tandpasta
Het kan als mondspoelmiddel gebruikt worden door het zakje op te 
lossen in een glaasje water. Het kan als tandpasta gebruikt worden. 
Meng AphraHeals met baking soda/sodium bicarbonaat en maak je 
eigen tandpasta.



Waarom gebruikt niemand meer piercing sprays na 
Aphraheals?

Toen wij 20 jaar geleden begonnen met piercen, was het heel anders 
dan nu. Er waren veel minder piercings en de meest populaire pierc-
ing was de navel piercing. Wij pierceten veel mensen en voornamelijk 
jongeren kwamen langs in onze studio’s of op de grote festivals waar 
we werkten. In die tijd waren piercings niet zo algemeen geaccept-
eerd in de maatschappij. Het was rebels, gewaagd en ongewoon. Wij 
hielden ervan!

Heftige ontstekingen
Meestal bleven piercings mooi en met een beetje aandacht verliep 
het genezingsproces soepel en snel. Helaas was dit niet altijd het 
geval. We hadden veel ervaring opgebouwd en waren nieuwsgierig 
naar wat er dan toch niet helemaal goed ging. Soms zagen we heftige 
ontstekingen of uitgegroeide piercings. Waaraan kon dat liggen?

We gebruikten schone materialen en beschikten over de nodige ervar-
ing. We werden als eerste goedgekeurd door de GGD en volgden alle 
hygiënische richtlijnen. De GGD gaf als advies antibacteriële zeep te 
gebruiken voor genezing dus gaven we dat mee. Daar waren klanten 
niet altijd even blij mee. Sommige mensen kregen ontstekingen van 
de zeep doordat ze de zeep niet grondig uitspoelden. Dit bleek dus 
ook niet echt een ideale oplossing te zijn.

We bleven verder zoeken. Een klant vertelde ons dat ze Tea Tree olie 
op haar piercing smeerde. Ze ervoer een snelle en effectieve genezing. 
Goed idee, dachten we! Iedereen Tea Tree olie meegeven! Dat moest 
toch werken? Ja, voor de meeste mensen was dit een oplossing maar 
andere kregen heftige allergische reacties. Ook daar stopten we dus al 
gauw weer mee.
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Opgelost zeezout
We bleven door zoeken en kwamen uit op een zeezoutoplossing. 
Misschien had dat effect? Toen we besloten dit mee te geven was 
er geen sprake van allergische reacties. Dit leek de goede kant op te 
gaan! Alleen bleken de genezingen niet zo snel te gaan. Dit kon zeker 
beter!

We besloten het zeezout verder te onderzoeken en kwamen erachter 
dat er verschillende soorten zeezout zijn. We maakten verschillende 
soorten oplossingen met Keltisch zeezout. Dit werkte beter, maar 
nog lang niet snel genoeg. Uiteindelijk ontdekten we de zogenaamde 
‘bloem van zeezout’. Hierin zitten 15x meer mineralen dan in gewoon 
zeezout. Een soort edel zeezout, zou je kunnen zeggen. Na lang ex-
perimenteren ontdekten we een effectieve manier om dit zeezout te 
gebruiken.

We gaven dit zeezout mee aan mensen met heftige ontstekingen 
en uitgegroeide piercings en adviseerden ze het op dezelfde manier 
te gebruiken. De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Dit speciale 
wondermiddel zorgde soms voor genezingen binnen 1 nacht! Soms 
duurde het wat langer, maar het genezingsproces was korter dan we 
ooit hadden meegemaakt.

Dat was echt een doorbraak!
Wij waren echt blij met de resultaten. Klanten van onze Amsterdamse 
studio die ontstekingen of uitgroei ervoeren, waren echt blij met de 
resultaten. Zij vertelden anderen over dit middel en zo werden steeds 
meer mensen effectief geholpen. Omdat we nog meer mensen willen 
helpen tijdens hun genezingsproces, hebben we besloten dit product 
beschikbaar te stellen voor verkoop.
Zo is AphraHeals ontstaan! Het wondermiddel voor snelle en effectieve 
piercing genezing.



Hoe kan je AphraHeals gebruiken?
Simpel. Als je een ontsteking hebt, maak je het zakje gevuld met 
de ‘bloem van zeezout’ nat en plaatst deze op de ontstoken plek. 
Dit plak je vast met een pleister of een haarband (of beide). Laat 
het een nacht op de aangedane plek zitten.

Als de wond droogt kun je het opnieuw bevochtigen met een 
beetje water. Je kunt hiervoor het bijgevoegde pipetje gebruiken. 
Na een paar nachten is jouw heftige ontsteking verleden tijd. Als 
je geen ontsteking hebt maar het genezingsproces wilt versnellen, 
kan je AphraHeals een kwartiertje gebruiken en dit 2x per dag 
herhalen.  De piercing zal op deze manier snel en goed genezen.
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Veel gestelde vragen over Aphraheals

Hoe kan ik een zakje van AH gebruiken?
Je kan het zakje op twee manieren gebruiken en daar hangt het vanaf.
De eerste manier: Gebruik je AH voor een ontstoken piercing? 
Dan raden we het je aan om het een keer te gebruiken en daarna weg 
te gooien.
De tweede manier: Gebruik je AH voor de nazorg van een piercing die 
niet ontstoken is? Dan kan je een oplossing maken van AH en water 
en deze oplossing voor één week gebruiken. 
Kan AH een allergisch reactie veroorzaken?
Zelden veroorzaakt AH een allergische reactie. Het zakje zelf is 
gemaakt van Abaca, een bananensoort afkomstig uit de Filippijnen. 
De plant is ook bekend als Manilla-hennep. Daarnaast is de aller-
belangrijkste ingrediënt van AH de bloem van zeezout en hier is bijna 
niemand allergisch voor. 
Hoe lang kan ik een AH zakje gebruiken?
AH zakjes zijn voor eenmalig gebruik. De AH-oplossing kan je wel voor 
een week gebruiken.
Hoe is AH ontstaan?
AH hebben we met de jaren ontwikkeld in onze Amsterdamse studio 
PiercingsWorks.
Kan ik met AH ook  puistjes verhelpen?
Natuurlijk, dit middel werkt bijzonder goed tegen puisjes. De beste 
resultaten krijg je wanneer je de pleister met AH de hele nacht laat 
inwerken. Je kan het op precies dezelfde manier gebruiken als bij een 
ontstoken piercing. Meestal wordt het puistje na een nacht helemaal 
droog en pus-vrij.
Is het normaal dat ik een kribelige sensatie voel op de plek waar ik AH 
gebruik?
Ja, het is normaal dat je daar verschillende sensaties voelt onder een 
pleister met AH. Deze sensaties representeren activiteit, hierdoor 
komt o.a pus uit je wond.



MEDICAL SILICONE 
PIERCING DISC

PiercingsWorks.com/nl/msp-disc.html

Heb je last van een piercing die te ver in je huid zakt terwijl je 
een staafje hebt dat absoluut lang genoeg is?

Medical Silicone Piercing Discs bieden uitkomst!

Deze schijfjes voorkomen dat je piercing te ver wegzakt in 
je huid, maar dat is niet het enige! Medical Silicone Piercing 
Discs werken ook perfect bij bekende kraakbeen bultjes! 
Sillicone helpt het litteken weefsel te verminderen terwijl de 
irritatie van het sieraad verminderd wordt.



Ben je fan van Aphraheals?

Ben je fan van Aphraheals voor het nazorgen van je piercing?

Meld je aan als ambassadeur, promoot het onder je vrienden 
en verdien geld! 

Klinkt goed toch?! Zo ga je van start:

1.  Meld je gratis aan op deze pagina

2. Je ontvangt direct een email met verdere instructies

3. Je ontvangt een unieke link

4. Stuur je link naar je vrienden, deel het op Facebook of post 
het op je blog. Promoot het zoveel mogelijk!

5. Wacht af en je ziet de verkopen binnenkomen! 

aphraheals.com/ambassadeur-worden/

Meld je hier aan en start met promoten:
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Zorg ervoor dat je handen schoon zijn en vul 
de pipet door deze in een glas met lauw warm 
water te houden en in te knijpen.

Haal het zakje uit de verpakking en knijp 
in de pipet om het zakje met 3ml water te 
bevochtigen.

Bedek het te behandelen gebied met het 
natte gedeelte van het zakje. Plaats de pleister 
op het zakje en plak deze op je huid zodat 
deze op zijn plaats blijft zitten.

Herhaal dit proces totdat de wond is genezen.

Knijp voorzichtig in de pipet om het zakje 
onder de pleister opnieuw te bevochtigen. 
Voor plekken op het hoofd kan je de haarband 
gebruiken.


