BODY DETOX
OCZYSZCZANIE ORGANIZMU NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM
Body Detox, to rewelacyjny sposób oczyszczania organizmu na poziomie
komórkowym. Zabiegi stymulujące każdą pojedynczą komórkę sprawiają,
że poprawia się funkcjonowanie całego organizmu. Body Detox stymuluje
naturalną funkcję odtruwania - jedną z najważniejszych funkcji organizmu konieczną do życia i dobrego samopoczucia. Jego działanie przywraca
właściwy
potencjał
energetyczny komórek i całego organizmu.
W trakcie zabiegu usuwane są toksyny nagromadzone wskutek:
•
•
•
•
•
•

Przewlekłego stresu
Palenia papierosów
Nadmiernego spożywania alkoholu
Leczenia farmakologicznego
Spożywania przetworzonej żywności nasyconej konserwantami
Zanieczyszczenia środowiska

Body Detox oczyszcza i rewitalizuje organizm.
KĄPIEL ELEKTRYCZNO WODNA
Metoda ta łączy w sobie dokonania elektrolecznictwa oraz wiedzę opierającą
się na ścisłym powiązaniu wszystkich organów i układów wewnętrznych ze
stopami. Urządzenie głęboko oczyszcza ciało i krew, nie działa inwazyjnie
na organizm ludzki, działa holistycznie zgodnie z podstawowymi
założeniami medycyny Chińskiej. Komórki zostają pobudzone i zaczynają
prawidłowo pracować, w wyniku czego nasz organizm poprzez receptory na
stopach, oraz wielką liczbę porów wydala toksyny do wody. Intensywne
wydalanie toksyn i metali ciężkich następuje również poprzez płyny
fizjologiczne co trwa jeszcze jakiś czas po ukończeniu serii zabiegów.
Prawidłowo pracujący organizm pobiera równocześnie z wody zdecydowanie
lepiej niezbędne substancje i mikroelementy.
DLACZEGO WODA W TRAKCIE ZABIEGU ZMIENIA KOLOR?
W trakcie zabiegu w wanience w której oczyszczamy organizm przez stopy,
woda zaczyna zmieniać kolor. Zjawisko to jest spowodowane zjawiskiem
fizycznymi zachodzącymi w trakcie procesu elektrolizy wody oraz
wydzielaniem się toksyn z organizmu. Woda podczas pierwszego zabiegu
może przybrać kolor rdzawy, zielonkawy, ciemnobrązowy lub czarny. W
przypadku palaczy daje się niekiedy wyczuć zapach nikotyny, a u osób
leczących się, zapach używanych lekarstw.
JONIZACJA:
Pobudzone w ten sposób komórki zaczynają prawidłowo "pracować" co
przekłada się na natychmiastowe intensywne wydzielanie toksyn i innych

szkodliwych substancji do krwi. Substancje te są następnie przenoszone i
wydalane poprzez pory stóp do wody. Intensywne wydalanie toksyn i metali
ciężkich następuje również poprzez płyny fizjologiczne co trwa jeszcze jakiś
czas po ukończeniu serii zabiegów. Prawidłowo pracujący organizm pobiera
równocześnie z wody zdecydowanie lepiej niezbędne substancje i
mikroelementy.

OBIEG JONÓW W ORGANIZMIE
Ta prosta i skuteczna metoda detoksykacji pozwala pozbyć się toksyn
poprzez kanały potowe na stopach. Ciało oczyszcza się , gdy ty siedzisz
wygodnie, trzymając nogi w misce z ciepłą wodą. Jest to niezwykle
efektywny sposób na pozbycie się toksyn, bez względu na to, w którym
układzie naszego ciała one się nagromadziły. Nie oczyszczamy tylko jelit
albo tylko wątroby. Oczyszczamy całe nasze ciało. Pozbywamy się trucizn,
chemikaliów, pasożytów, ubocznych efektów metabolizmu, martwych
komórek krwi (co ważne jest w przypadku żylaków, w których gromadzi się
krew,
psując
się
i
wydzielając toksyny do naszego organizmu).

TOKSYNY
Badania dowodzą, że większość chorób układu nerwowego oraz
nowotworów rozwija się pod wpływem związków toksycznych, które są
obecne w naszym środowisku. Wiele z tych toksyn znajduje się w
najbliższym otoczeniu człowieka - powietrzu, wodzie, glebie i żywności,
którą spożywamy, których stan zanieczyszczenia stale się zwiększa. Styl
życia oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska powodują, że współczesny
człowiek jest coraz bardziej na nie narażony- toksyny są coraz silniejsze. Te
szkodliwe substancje wnikają do organizmu człowieka poprzez skórę, płuca
i układ pokarmowy. Używamy dużych ilości różnych leków, spożywamy
coraz więcej cukrów (często nieświadomie, bo wiele półproduktów zawiera
bardzo dużo cukru w swoim składzie; sosy, soki, jogurty i przetwory
mleczne). Problemem jest również rafinowana i przetworzona żywność, w
której składzie jest wiele związków chemicznych i konserwujących.

DZIAŁANIE:
Po zaledwie kilku zabiegach odczuwamy ewidentne pozytywne skutki
oczyszczenia organizmu z substancji toksycznych:
- po pierwszym zabiegu odzyskanie sił witalnych i energii do życia
- zmniejszają się problemy z bezsennością- organizm wypoczęty
gwarantuje nie tylko lepsze zwalczanie wielu chorób, ale przede wszystkim
pozwala na lepsze funkcjonowanie na co dzień, daje siłę do zwykłych
codziennych zajęć, poprawia samopoczucie, pozwala uniknąć depresji,
radzić sobie ze stresem
- usprawnienie krążenia.
- przyśpieszenie przemiany materii, lepsze wchłanianie witamin i substancji
odżywczych przyswajanych przez organizm w procesie trawienia.
- lepsze funkcjonowanie wątroby i nerek
- redukcja cellulitu, poprzez pozbycie się nadmiaru toksyn z
podskórnych komórek tłuszczowych.
- ulga w bólach stawów i artretyzmie
- zmniejszenie skutków alergii
- pozbycie się substancji toksycznych uzależniających zawartych w
wchłanianym dymie papierosowym, ułatwia rzucenie palenia.

Przed zabiegiem

Podczas zabiegu

Po zakończeniu zabiegu

Przeciwwskazania do terapii
•
•
•
•
•

zakrzepice
przeszczepy organów
rozrusznik serca
zaawansowana ciąża
epilepsja
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