Joy of Life Detox jalaplaastrid – käepärane abivahend organismi loomulikuks puhastamiseks. Neile, kes hindavad
tervist!
Detox plaastrid on väljatöötatud iidse Hiina refleksoloogia ja Jaapani detoksoloogia teadmiste alustel.
Kasutamise tulemused: organismi puhastumine šlakkidest ja toksiinidest kodustes tingimustes, maksa puhastus, kopsude ja
vere puhastumine, vabanemine väsimusest, valust ja tursetest jalgades, vähendab stressi ja kurnatust, parandab und,
parandab naha seisundit, stimuleerib verevahetust ja ainevahetust, noorendav effekt, kogu keha energiasüsteemi taastumine.
Koostis: puuäädikas 12%, bambusäädikas 50%, kitosaan 1%, taimsed kiud 6%, vitamiin C 1%, turmaliin 12%, maistärklis
11%, - ioonide koostis 7%.
Toime mehhanism: Hiina refleksoloogia kinnitab, et meie keha on tulvil nähtamatu energia meridiaane. Nenede meridiaanide
mõjutamisel, vallandub energia Qi läbi akupunktuuri punktide, mis asuvad keha pinnal. Keha pinnal asuvate akupunktuuri
punktide stimuleerimisel aktiveerub Qi energia vastavates organites, tugevdades neid. Organism hakkab väljutama toksiine
organitest ning nad kogunevad keha kõige alumistesse punktidesse – jalataldadesse. Taimsed ja teised naturaalsed
koostisosad soojendavad taldu ning avavad akupunktuuri punktid. Sellisel õrnal moel toimibki organismi puhastumine
toksiinidest.
Jalataldades lõppevad enamikud meie keha närviotsmed. Seetõttu ongi soovitav kasutada Detox plaastreid just seal.
Vastavalt sellele kuidas jalatallad hakkavad higistama, hakkavad toksiinid väljuma ja imenduma koostisainetega
padjakestesse. Kuid neid plaastreid ei pea just kasutama ainult jalataldadel. On lubatud nende kasutamine ka kaelal, seljal,
õlgadel, liigestel ja lihastel. Ei ole lubatud kasutada plaasterid limaskestadel ja lahtistel haavadel.
Kuidas kasutada: Kleepige plaastrid nahale enne magaminemist. Täiendavaks plaastrite fikseerimiseks, võib jalga panna ka
sokid. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks hoidke plaasteid nahal vähemalt 8 tundi. Enne plaastrite kleepimist, puhastage
nahk ilma kreeme ja ihupiima kasutamata, sest need võivad ummistada nahapoore. Leotage jalgu soojas vees, et parandada
vereringet jalgades ja jooge vett. Jälgige, et padjakesed kleepuksid tihkelt nahale. Te näete, kuidas padjakestel muutub
värvus. See värvus muutub järjest heledamaks, plaastrite regulaarsel kasutamisel 1-2 kuu jooksul.
1. Võtke üks kleepplaaster ja üks padjake.
2. Vabastage suurem osa kleepplaastrist paberist jättes väiksemale osale kaitse peale.
3. Võtke padjake, vabastage see pakendist seda kergelt hõõrudes, et aktiveerida toimeained. Padjake peab asetsema
mitteaktiivse (joonisega) poolega plaastri kleepuva külje poole
4. Asetage padjake kleepplaastri keskele.
5. Eemaldage ülejäänud kaitsev paber plaastrilt ja asetage see tallale. Siluge ja suruge tugevalt peale kinnitumiseks.
6. Peale ärkamist 8-10 tunni pärast, eemaldage kasutatud plaaster. Vältige kontakti plaastril olevate tumenenud osadega,
kuna just neis on une ajal välutatud toksiinid.
7. Visake kasutatud plaaster ära ja puhastage hoolikalt jalatalla piirkond võimalikest jääkidest.
Hoiatused:
Ainult välispidiseks kasutamiseks;
Ärge kasutage vigastatud nahal;
Ärge kasutage, kui tunnete allergilist reaktsiooni;
Võivad määrida sokke ja jalatseid;
Ärge kasutage lastel, enne arstiga konsulteerimata;
Raskete krooniliste haiguste olemasolul, konsulteerige enne arstiga.
Säilitusaeg: 12 kuud alates tootmisekuupäevast.
Hoiustamise tingimused: Hoida kuivas, valguse eest kaitstult ja jahedas kohas.
Pääritolumaa: Hiina.
Maaletooja: Joy of Life OÜ, www.joyoflife.ee
Pakend: Karbis on 10 plaastrit , 10 padjakest ja kasutusjuhend.

