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Onderzoek naar het effect van Kleur-Licht oliën  

Product: Kleur-Licht olie Detox Clear 

 

 

 

Testrapport: Gautier Havelange – Burgerlijk Ingenieur in de materiaalkunde 

                                                              en Geobioloog 
 

We hebben onlangs een samengestelde olie (essentiële olie in draagolie) getest, genaamd Detox Clear, die de 

energiebanen met betrekking tot het lymfatisch systeem in evenwicht brengt. Dit product is ontwikkeld door 

Inge Cox http://www.ingecox.eu Het is belangrijk aan te geven dat de keuze van de olie op intuïtieve manier 

gebeurd voor de geteste persoon. Hiervoor worden specifieke kinesiologische testmethodes gebruikt. We 

maakten het bilan LVA (Life Vibration Analyser) voor een persoon voor en na een korte massage van 

aangeduide punten op het lichaam met deze olie. We hebben ook het product getest. 

 

Product-analyse: de informatie die de olie bevat 

Thema’s 

 

 

Thema's waarde Interpretaties 

het product heeft de kwaliteiten 20 

evenwicht tussen geven en nemen, evenwicht binnen 

familiale relaties, tussen privé en familie en  

professioneel leven 

het product werkt op excessief gedrag 0 0 

het product werkt voor diegenen die hebben of zijn… 0 0 

het product is goed voor diegenen die hebben of zijn 20 verzet tegen ouderlijk gezag 

het product is geschikt voor zij die … 0 0 

 

Dit product is aangeraden voor hun die zijn of hebben Waarde interpretaties 

Dit product is aangeraden voor hun die zijn of hebben 20 

zich afsluiten van de wereld, hun plaats niet vinden,  

niet evolueren,  

Dit product is aangeraden voor hun die zijn of hebben 19 

afgesloten zijn van zijn innerlijke kind, zich als kind  

ongewenst voelen 
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Geest, ziel en lichamelijk niveau – verworteling 

 
 

 

Geest rechts links 

kalmerend 85% 84% 

opwekkend 11% 13% 

gewaardeerd 14% 14% 

aangeraden 85% 81% 

 

 

 
 
  

Ziel rechts links 

kalmerend 86% 88% 

opwekkend 0% 0% 

gewaardeerd 0% 0% 

aangeraden 83% 80% 

 

 

 
 
  

Lichaam rechts links 

kalmerend 74% 74% 

opwekkend 0% 0% 

gewaardeerd 0% 0% 

aangeraden 78% 74% 

 

 

 
 
  

Worteling rechts links 

kalmerend 44% 44% 

opwekkend 0% 0% 

gewaardeerd 0% 0% 

aangeraden 66% 61% 

 

Conclusie: 

Het heeft een globaal kalmerend effect. Het is geschikt voor veel personen, vooral voor diegenen die moeite 

hebben met autoriteit en met de maatschappij in het algemeen en voor diegenen die afgesneden zijn van hun 

‘innerlijke kind’. Maar slechts weinigen zullen zich, rationeel gesproken, aangetrokken worden door deze olie. 

De olie heeft een harmoniserend effect, zowel op lichaam als op geest. Het zorgt voor stabiliteit. 
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Analyse voor/na van een persoon 

 

 

 

Linkerkant van het lichaam 

De rode cirkel: binnen deze cirkel is er sprake van geblokkeerde energie. 

De groene cirkel: buiten deze groene cirkel is de energie in balans. 

Het blauwe patroon: geeft de meting aan voor massage van de energiepunten.  

Het oranje patroon: geeft de meting aan na massage van de energiepunten.  
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Rechterkant van het lichaam 

De rode cirkel: binnen deze cirkel is er sprake van geblokkeerde energie. 

De groene cirkel: buiten deze groene cirkel is de energie in balans. 

Het blauwe patroon: geeft de meting aan voor massage van de energiepunten.  

Het oranje patroon: geeft de meting aan na massage van de energiepunten. 

 

Het oranje patroon is het profile van de persoon na de behandeling volgens de 16 sleutelwoorden. Hoe meer 

naar de buitenkant, hoe meer vloeiend en gekalmeerd, hoe meer naar de binnenkant, hoe meer geprikkeld en 

in reactie. 

We bemerken dat de persoon erg baat heeft van het product, voornamelijk rechts. 

We zien ook een sterke verbetering voor de problemen van evenwicht (rechts) en van autoriteit (links), wat 

overeenkomt met de LVA analyse van het product zelf. 

Daarenboven is er op het niveau van de frequenties (informatie) een echte overdracht van het product naar 

de persoon en dit erg precies, zoals bijvoorbeeld: evenwicht in de relaties, stabiliteit, flexibiliteit. Dit uit zich in 

de vibrerende kleuren, voornamelijk in de benen en buik, alsook op het niveau van het onderbewuste (hogere 

frequenties). Het product is erg werkzaam voor diegenen die geen contact kunnen maken met hun innerlijke 

kind en dus kunnen ze met deze informatie van de olie contact maken met hun ziel. 
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Conclusie 

We deden al vele testen waar de keuze van het product rationeel was en niet intuïtief, en de resultaten 

hiervan waren niet goed. Het psycho-energetisch profiel van de persoon werd niet tot rust gebracht en soms 

zelfs nog meer geagiteerd. 

Hier echter, toont de analyse LVA, dat wanneer de persoon in kwestie en/of de therapeut intuïtief 

kinesiologische getest een product kiezen EN wanneer dit een goed product is, dat de persoon echt de 

kwaliteiten van het product “ontvangt” en integreert. Het product werkt hier positief door, zelfs op zeer 

specifieke en gerichte problematieken! 

 

Met deze onderzoeken trachten we de werking van de Kleur-Licht oliën zoveel mogelijk te onderbouwen. 

Onze aandacht gaat uit om samen met therapeuten deze oliën onder de aandacht te brengen om mensen de 

mogelijkheid te bieden om op een eenvoudige manier spanning, stress uit hun energiesysteem te masseren 

welke de gezondheid ten goede komt en bijdraagt aan bewustwording. 

Met dank aan Gautier Havelange voor z’n samenwerking en onderzoek. http://www.resonances-corps-et-

lieux.be/ 

 

 

Bezielster Kleur-Licht oliën, 

    Inge Cox 


