DIRECTO À
TORNEIRA

MAIS FÁCIL
DE UTILIZAR

O EFEITO É
IMEDIATO

My Perfect Colon liga-se a todas
as torneiras directamente e não
necessita de energia porque
funciona com a pressão de água.

Pode ser utilizado em casa por
qualquer pessoa substituindo-se
aos clisteres mais convencionais
ou às deslocações a clínicas.

O primeiro sistema de limpeza de
cólon sempre eficaz em todas as
utilizações, e que pode utilizar
enquanto sentado na sanita.

EFICÁCIA DA HIDROTERAPIA
DO COLÓN
A saúde dos intestinos começa com a higiene
A hidroterapia do colon é desde à décadas a mais eficaz e
mais reconhecida forma de manter a saúde intestinal, e que
quando feita com regularidade reduz em 99% a acumulação
de resíduos fecais, evitando a prisão de ventre, proliferação
dos radicais livres, a oxidação biologica e a decomposição
bacteriana (disbiose).

INTESTINO
IMPORTANTE!
Há uma cultura generalizada nos
países Orientais quanto à saúde do
intestino, uma vez que consideram
que é o principal órgão do corpo.
Há inclusive um proverbio Oriental
que diz "A morte esconde-se no
intestino", e que de facto contrasta
com o aumento de casos de doenças
do cólon, sobretudo nos países
desenvolvidos e Ocidentais.
O processo higienizar o cólon é o
conhecido, em que nalguns casos é
tabú, mas noutros é dispendioso ou
difícil de executar através de clister.

DISPOSITIVO MY
PERFECT COLON
Recomendado por médicos

My Perfect Cólon foi desenvolvido
para facilitar a higiene do intestino
através de um sistema de irrigação
de água directamente da torneira,
sem reservatórios ou energia e pode
utilizar sentado na sanita.

My Perfect Cólon é um dispositivo médico, fabricado em Italia, certificado
na União Europeia (CE) e nos Estados Unidos da América (FDA.
A utilização de My Perfect Cólon tem benefícios para a saúde, de acordo
com os princípios da Hidroterapia do Cólon (HC), mas não substitui outras
terapias indicadas por médicos.
O dispositivo é de aplicação intra rectal sem esforço, sintoma de dor ou
desconforto. A utilização deve seguir as instruções do folheto informativo e
em caso de duvida deverá contactar o seu médico ou farmacêutico.
Após a utilização de My Perfect Cólon libertará grandes quantidades de
resíduos fecais, e obterá o esvaziamento intestinal.

O mais idosos
são os que mais
precisam mas são
que que têm mais
dificuldade.
Apesar dos idosos serem os mais
afectados pela necessidade da
limpeza do cólon com mais
regularidade, esta necessidade não
se encerra com o facto idade.
Independentemente da idade ou
da mobilidade, My Perfect Cólon
pode ser utilizado por mais que
uma pessoa, bastando para o isso
substituir os aplicadores rectais.
My Perfect Cólon é simples de
ligar e desligar da torneira em
cada utilização.

