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Kinoki - plastry oczyszczające
Cena

10.00 zł

Cena poprzednia

15.00 zł

Dostępność

wysyłamy w ciągu 48 godzin +czas dostawy

Numer katalogowy

kinoki1

Opis produktu
Pudełko zawiera 10 sztuk plastrów.
Rewelacyjne plastry detoksykujące KINOKI DETOX, to najpopularniejsza forma detoksykacji organizmu stosowana w Azji od
tysięcy lat. Dopiero niedawno, ten świetny produkt trafił do USA i Europy zdobywając wielką popularność. Główne zalety
plastrów Kinoki to bezinwazyjność, prostota użycia i niska cena, przy jednoczesnej wysokiej skuteczności oczyszczania
organizmu. Dzięki unikalnej formule zawartych w nich substancji, już po 14 dniach kuracji większość toksyn zostaje usunięta z
organizmu.
Działanie plastrów KINOKI
Plastry Kinoki usuwają szkodliwe toksyny z organizmu, dzięki czemu eliminują wiele schorzeń wywołanych przez nie. Między
innymi, są to problemy z układem nerwowym, stres, problemy ze snem oraz koncentracją. Dzięki usunięciu toksyn poprawia
się też układ krążenia oraz metabolizm. Toksyny powodują też często nadwagę i cellulit, oraz wiele innych schorzeń. Plastry
działają na stopach w strefie zakończeń węzłów nerwowych. Jeden ze składników plastrów Turmalin wchodzi w reakcję z
płynami ciała i poprzez dalekie promieniowanie podczerwone, i emitowane jony ujemne wyciąga toksyny przez skórę. W
połączeniu z pozostałymi składnikami produktu, toksyny zostają wchłonięte w plaster. Rezultat to zmienienie koloru plastra na
szary, brązowy lub ciemny, w zależności od ilości toksyn w naszym organizmie. Z biegiem czasu, plaster będzie stawał się
coraz jaśniejszy aż do usunięcia toksyn z naszego organizmu. Plastry należy przykleić według poniższej mapy stóp, w
zależności co nam dolega. W przypadku ogólnego zatrucia toksynami bez wskazania na narząd, naklejać po kolei zaczynając
od środka stopy.
Plastry oczyszczające z toksyn na stopy KINOKI to najnowsza i najprostsza metoda oczyszczania i detoksykacji
organizmu.
Prosta i bezinwazyjna metoda oczyszczająca, która działa gdy ty śpisz.
Plastry Kinoki działają opierając się na azjatyckiej metodzie
oczyszczania organizmu, stosowanej od tysięcy lat.
Dziś w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych to właśnie stare,
sprawdzone metody Chińskich medyków zdobywają coraz większą popularność.
Plastry detoksykacyjne dzięki unikalnej formule i zawartych w nich substancjach,
powodują, że już po 14 sto dniowej kuracji twój organizm zostaje
oczyszczony z większości toksyn.
Plastry oczyszczające pozwolą Ci pozbyć się:
Zaburzeń przemiany materii
Zaburzeń układu immunologicznego
Przewlekłych infekcji: wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych
Zaparć i hemoroidów
Zmniejszonej odporności organizmu niedowagi i nadwagi (otyłości) alergii
Astmy oskrzelowej
Nerwic wegetatywnych
Stanów stresowych i depresji
Zaburzeń snu
Chorób zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego
Zapaleń reumatoidalnych tkanek miękkich
Składniki Plastrów oczyszczających Kinoki:
sproszkowany grzyb Agaricus,
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sproszkowane wino drzewa eukaliptusowego,
sproszkowany ocet bambusowy,
sproszkowany bio-kamień turmalin (FIR (Far Infrared Radiation) + jony ujemne,
sproszkowany Chitosan,
sproszkowany chiński Caururus,
sproszkowana Cordata,
sproszkowany ocet dębowy i krochmal.
Sposób użycia:
Wyjąć plaster i umieścić go stroną zadrukowaną na środku przylepca. Plastry nakleja się na noc na obie stopy. Pierwszy okres
stosowania od 2 tygodni do 2 miesięcy codziennie - w zależności od siły zatrucia toksynami organizmu. Następnie
kontynuować 2 razy w tygodniu w celu utrwalenia efektu ( w końcu codziennie zatruwamy organizm od nowa toksynami ).
Plastry KINOKI DETOX są przeznaczone do użytku zewnętrznego, wyłącznie na nieuszkodzoną skórę. Plastry są jednorazowego
użytku, po użyciu należy odkleić i wyrzucić do śmieci.
ilość w opakowaniu: 10 sztuk
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