
 

 

Доброто здраве започва с детоксикацията 

Всички болести са причиняват от натрупаните токсини в човешкото тяло. Всички токсини 

се извличат от тялото през стъпалата. 

 

Показания : 

 

 Подпомага и възстановява енергията на тялото за борба с токсините, чрез елемениране 

на химикалите, поети във формата на лекарства, замърсяване на околната среда и 

храните; 

 Отстранява шлаките и клетъчните отпадъци, които могат да доведат до здравословни 

проблеми; 

 Спомага за намаляване на телесното тегло; 

 Спомага за намаляване на главоболието; 

 Бавно и нежно подобрява гъвкавостта на тялото; 

 Подмладява и дава енергия на цялото тяло; 

 Повишава хранителната абсорбция; 

 Отстранява тежките метали; 

 Увеличава енергията ни; 

 Намалява времето за възстановяване след болести; 

 Увеличава Кислорода в човешкото тяло; 

 Облекчава болките и напрежението; 

 Подобрява съня; 

 Намалява нивото на стреса; 

 Редуцира възпаленията; 

 Спомага за нежеланото задържане на течности; 

 Подсилва имунната система и баланса и; 

 

Противопоказания:  

 

 При лица ползващи пейсмейкър или други имплантирани медицински устройства, 

работещи с батерия; 

 При лица с трансплантирани органи; 

 При лица в постоперативен период; 

 При лица с висока температура; 

 При лица с остри възпалителни заболявания; 

 При лица с кожни проблеми в областта на краката; 

 При лица без чуствителност в областта на краката; 

 При лица в неадекватно психическо състояние; 

 При бременни и кърмещи жени; 

 При деца под 8-годишна възрат; 

 При епилепсия. 

 

Препорърани методи за работа 

 За деца от 8 до 15г. Приготвената вода трябва да е с минимално съдържание на сол. 

 За лица под 50г. Детоксикацията е препоръчително да се прави през 2 дни, общо 14 

процедури. След това може да се правят поддържащи процедури веднъж седмично 

 За лица над 50г. Детоксикацията е препоръчително да се прави през 3 дни, общо 14 

процедури. След това може да се правят поддържащи процедури веднъж седмично. 



! Препоръчват се два пъти годишно по един курс на изчистване от 14 процедури – 

обикновенно на Пролет и Есен. 


