Detoxikační náplasti KINOKI
Na základě rozšiřujícího se výzkumu založeného na přírodní léčivé síle organických
přísad vyprodukovaných samotnou přírodou, byl objeven dřevěný a bambusový octový
extrakt, který má jedinečné účinky pohlcovat škodlivé toxiny nacházející se v organismu.
Vysoká kvalita přísad nabízí největší zastoupení čistého turmalínu (30% = 1,5 g z 5
gramů), který může vytvářet negativní ionty a infračervenou energii.
Co jsou detoxikační náplasti?
Jednoduchá a přirozená detoxikace vašeho těla
Tento proces revitalizuje, očišťuje lidské tělo a zvyšuje imunitní systém přirozeným
způsobem. To má za následek zlepšení cirkulace krve, zvýšený metabolismus, zvýšenou
kvalitu spánku, uvolnění svalstva, ustupování různých zdravotních problémů a bolestí.
Detoxikační náplasti se používají velmi jednoduše přilepením na chodidla nohou na dobu 810 hodin v době spánku.
- absorbují toxické látky z těla přes pokožku
- zmírňují bolesti postižených míst
- podporují oběh krve
- zmírňují opuchliny
- podporují imunitní systém člověka
- čistí lymfatický systém
- zlepšují kvalitu spánku

Jak používat detoxikační náplasti?
Náplasti se aplikují hlavně na chodidla nohou, mohou být použity i na jiné části těla jako jsou
akupunkturní body, opuchliny, bolestivé místa (kolena, lokty, ramena) atd. Používají se v
době spánku, kdy lidské tělo regeneruje. Když používáme náplasti na jiné části těla, vždy je
potřeba současně použít i příslušné reflexní body chodidel nohou, abychom dosáhli
maximální detoxikační účinek.
Náplasti musí být ve styku s tělem celou svojí plochou.

Aplikace
1. Přiložte detoxikační náplast (sáček) na lepicí část papíru s označenou stranou (popsána
strana se nalepí na lepící část papíru) a přilepte je na chodidla.
2. Nechte působit detoxikační náplasti během celé noci (8 - 10 hodin) na obou chodidlech,
abyste dosáhli maximální efekt z absorpce toxinů náplastmi.
3. Po použití se prášek obsažený v náplastech často změní na světle žlutou až hnědo šedou
barvu, v závislosti na množství toxinů v organismu, a zůstane ztuhlý s mírným zápachem.
Změna barvy a konzistence znamená, že toxiny byly odstraněny a vstřebané do náplastí.

Dlouhodobé praktické zkušenosti s detoxikačními náplastmi ukazují na mimořádné výsledky i
v účinnosti jako podpůrného prostředku při mnoha metodách léčení.

Upozornění
1. Náplasti jsou pouze na vnější použití
2. Náplasti skladujte mimo dosah dětí
3. Sáček po otevření aplikujte ihned
4. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo roztrhnutý sáček
5. Nepoužívejte náplasti na oči a otevřené rány

Balení obsahuje 10 kusů aktivních náplastí a 10 kusů samolepících náplastí.

