Detox Foot Pads - пластири за
детоксикация на организма

100% естествени съставки
Ефективно обновяване на клетките, с детоксикиращо и възстановяващо
действие.
• премахва токсините и други вредни вещества от организма
• подобрява циркулацията и ускорява метаболизма
• облекчава болните, уморени и отекли стъпала
Detox Foot Pads – медицинска ефективност:
• намалява отоците, бързо премахва болката
• попива повечето нежелани течности от места като стъпала, колена, китки,
кръст, рамена, лакти или врат
• с поставяне преди сън, премахва токсините и прави тялото здраво и силно
• ефективни са и за превенция на здравето

Помагат при следните симптоми:
болни, отекли крака, воднянка, отоци, ревматични болки, болки в ставите и
рамената, болки в гръбнака, болки, причинени от падания, болки в корема и
отекли крака, причинени от менструални проблеми, симптомите, причинени от
студ и охлаждане...

Инструкции за употреба:
• Отстранете защитната част на пластира за фиксиране на Детоксикиращите
пластири.
• Поставете Детоксикиращите пластири (оцветената страна) в средата на
пластира.
• Използвайте на чисти и сухи места, докато спите.
• Пластирът с праха залепете на стъпалото или болното място и го оставете да
престои 6/8 часа.
Къде се поставят детоксикиращите пластири?
• Поставете Детоксикиращите пластири директно на болното място, за да се
премахне болката или намали отокът

Съветваме ви да използвате Детоксикиращите пластири по едно и също време
на мястото на болка и на стъпалата (табаните), за да бъде ефектът им по-добър.
Внимание:
• Само за външна употреба
• Детоксикиращите пластири не се поставят на открити рани, възпалени места,
или на иритирана по какъвто и да е начин кожа
• В случай на неприятно чувство веднага преустановете използването им
• Пластирите употребявайте веднага след отваряне на защитната торбичка
• Не вадете праха от пластирите
• Пазете далеч от достъпа на деца и домашни любимци
Състав:
екстракт от дървесен оцет (pyroligneous acid) 35%, декстрин 21,5%, турмалин
5%, карапакс прах 2%, растителни влакна 35%
Опаковка:
10 ; 50; 100 пакетчета
Запомнете! Третирайки стъпалото третирате цялото си тяло!
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Колко време да използвам подложките?
10 дневен курс - Бърза детоксикация (20 подложки)
Бързият детоксикиращ курс се препоръчва за хора, водещи здравословен начин на живот
или за активни спортисти.
Въпреки, че вегетарианството и природосъобразната диета ограничават до голяма степен
приема на токсини в тялото, замърсената околна среда и добавките в хранителните
продукти контаминират организма ни с тежки метали и токсини повече, отколкото
предполагаме. Затова препоръчваме 10 дневен прочистващ курс както за спортисти, така
и за вегетарианци. Те бързо ще усетят разликата и напредъка в детоксикиращия процес.
Ако токсините в тялото им са в малко количество, лепенките постепенно ще изсветляват и
до десетия ден ще са изпълнили своето предназначение.
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20 дневен курс - Основна детоксикация (40 подложки)
Ако водите заседнал начин на живот, работите в затворено пространство и често хапвате
на крак в офиса, няма да се изненадате, че тялото ви е подложено на ежедневна токсична
атака от заобикалящата го среда.
Ако освен това пушите или пиете, рискът за здравето ви се увеличава пропорционално.
Затворената работна среда и заседналия начин на живот не дават възможност на тялото
да се освободи от токсините, получени от околната среда, храната, алкохола или
цигарите.
За да дадете на организма си глътка свеж въздух, препоръчваме да използвате
подложките поне 20 дни, всяка вечер преди лягане. За това време ще се освободите от
неподозирано голямо количество токсини и натрупани тежки метали. Уверете се сами още
на първата сутрин!

30 дневен курс - Пълна детоксикация (60 подложки)
Едномесечният курс се препоръчва на хора в четирите рискови групи, а именно:
Хора, употребяващи алкохол и цигари
Хора, приемащи продължително време лекарствени средства
Хора, работещи в опасна или заразена среда (в т.ч. шофьори на леки или товарни
автомобили)
Хора с наднормено тегло и проблеми с обмяната на веществата
Всяка една от изброените категории се нуждае от специална и по-продължителна
детоксикация, за да се освободи от натрупаните токсини. Разликата, която ще почуствате
след 30-дневно приложение е най-осезателна от всички. Това, което японските подложки
Кенрико могат да направят за вас за един месец, може да бъде постигнато единствено с
пълна и трайна промяна в начина на живот и работата.

5 дневен поддържащ курс (10 подложки)
Препоръчваме 5-дневен поддържащ курс за всички, преминали през бърза, основна или
пълна детоксикация. Веднъж на един или два месеца, бихте могли да прочиствате тялото
си за пет поредни нощи, независимо дали се чувствате здрави и във форма. За жалост,
заразената околна среда и местата, на които живеем, ни действат ежедневно, вкарвайки
различни токсични вещества в организма ни

