factsheet voor professioneel gebruik

DETOX CLEANSING
COMPLETE INWENDIGE REINIGING

Beschrijving
•
•
•
•
•

Verhoogt de drainage
Krachtige, complete zuiveringskuur
Totale reiniging en ontgifting
Zuivert en herstelt de huid
Anti-cellulite werking

Samenstelling
•	
Fucus vesiculosus / Blaaswier is bijzonder rijk aan minerale zouten, oligo-elementen, vitaminen en jodium.
Fucus zal het lichaam algemeen stimuleren, wordt gebruikt bij vermoeidheid en om gewichtsverlies te bevorderen.
Door zijn hoog jodiumgehalte speelt fucus ook een belangrijke rol in het vetmetabolisme.
•	
Smilax medica / Sarsaparilla verbetert fysische prestaties, werkt (bloed)zuiverend. Zuivert de miltenergie.
•	Matricaria chamomilla / Kamille bevat azuleen, dat een ontstekingswerende werking heeft. Kamille een
krampstillende werking en bevordert de spijsvertering.
•	
Melissa officinalis / Citroenmelisse brengt het spijsverteringsysteem tot rust (krampen en flatulentie).
•	
Fumaria officinalis / Duivekervel stimuleert de werking van lever, blaas en nieren. Is diuretisch en ontstekingswerend.
•	
Pimpinella anisum / Anijs bevordert de spijsvertering, werkt bij winderigheid.
• Papaya zorgt voor het behoud van de sodium/potassium balans in het lichaam. Hoge aanwezigheid van Vit A en C.
• Inuline en Appelpectine zijn natuurlijke vezelconcentraten die een verzadigend gevoel geven.
Effectieve middelen om lichaamsvet te verbranden.

Samenstelling per 1 ampul
Fucus vesiculosus / Blaaswier
Matricaria chamomilla / Kamille
Fumaria officinalis / Duivekervel
Papaya sap
Appelpectine

0,75 ml
0,375 ml		
0,25 ml		
1 g		
21 mg		

Smilax medica / Sarsaparilla
Melissa officinalis / Citroenmelisse
Pimpinella anisum / Anijs	
Inuline
Fructose

0,75 ml
0,375 ml
0,25 ml
100 mg
2,5 g

Goed om te weten
Wanneer ons lichaam zich niet kan ontdoen van zijn afvalstoffen, komen deze vrij in het bloed en kunnen diverse
ongemakken als hoofdpijn, vermoeidheid, zware benen e.d. veroorzaken. Het is een gegeven dat we om ons lichaam
gezond te houden, het proces van eliminatie en zuivering op regelmatige tijdstippen moeten stimuleren. Dit kan met
behulp van bloed- en huidzuiverende kruiden. Ideaal product voor een lente- of herfstkuur. Voldoende water drinken
is absoluut noodzakelijk tijdens een detoxkuur, drink bij voorkeur natriumarm water. Detox is geschikt voor diabetici.

Gebruiksaanwijzing
1 ampul per dag verdund in 1,5 L water. Aanbevolen: 2 à 3 keer per jaar voor een periode van 6 weken is voor
iedereen aangeraden. Mensen met hoge intoxicatie (alcoholgebruik, medicatie, blootsteling aan zware metalen,
pesticiden) is frequenter gebruik aangeraden.
Contra-indicatie: Detoxkuren worden afgeraden tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Vorm & Inhoud: 20 ampullen van 10 ml
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