EMPLASTROS PODAIS DETOX

DESINTOXICA ENQUANTO DORME
Os emplastros podais Detox Skin colocam-se ao deitar para actuarem enquanto dorme, para desse modo
toda a energia ser utilizada para a desintoxicação dos Orgãos.

RESULTADOS TODOS OS DIAS
RETIRA TOXINAS, RESIDUOS METABOLICOS, AÇUCARES,
GORDURAS E METAIS PESADOS.

A desintoxicação perfeita dos hábitos de consumo
quotidiano, alimentação, medicamentos, poluição,
tabaco, álcool e stress.
Mais seguro porque é utilizado no pé e nenhuma
substancia é absorvida pelo corpo, pelo que não
interfere com medicamentos, tratamentos ou
qualquer estado de saúde do utilizador.

COM UTILIZAÇÃO FREQUENTE ESTABILIZA OS NÍVEIS DE
DIABETES, COLESTEROL, GLICÉMIA, SÓDIO E TRIGLICERIDOS

DETOX SKIN FREETOX

REFLEXOLOGIA PODAL

Detoxskin estimula os pontos terminais de cada orgão que se representam nos pés, de acordo com a
reflexologia podal e inicia de imediato o processo de excreção através de Osmose inversa.

O emplastro Detoxskin deve ser colocado na palma do planta do pé. A acção de Freetox permite que possa
utilizar num só pé e alternar em cada utilização do esquerdo para a direita, ou selecionar o conjunto de
orgãos através da localização conforme o mapa de reflexologia podal.

DETOXSKIN COM FREETOX

Freetox é um composta exclusivo dos laboratórios Larune - Paris que
tornam o Detoxskin no topo da gama de emplastros podais desintoxicantes.
O composto tem como base altas concentrações da seiva pura extraída de
algumas espécies de árvores, que se torna num acido pirolenhoso também
Vinagre Madeira, ou Seiva Pura.
A tecnologia em torno da transformação de Vinagre madeira em compostos
desintoxicantes para humanos, foi desenvolvida por cientistas Japoneses
após os incidentes que elevaram os níveis de radioactividade e toxicidade
no país. Actualmente os emplastros com Freetox são comparticipados pela
totalidade do sistema de saúde Niponico.
Devido à complexidade de obter o
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