Centrum Serwisowe TianDe | TianDe Market
Detoksykacyjny plaster do stóp "Master Herb", 2 szt
http://mytiande.pl/produkt/detoksykacyjny-plaster-do-stop-master-herb-2-szt

Cena

23.70 PLN

Cena netto

19.27 PLN

Plaster detoksykacyjny do stóp Master Herb stanowi doskonałą alternatywę dla
klasycznych metod agresywnego oczyszczania organizmu. Oczyszczenie przy pomocy
plastra Master Herb korzystnie wpływa na cały organizm, jest absolutnie nieszkodliwe i
nie powoduje skutków ubocznych. Stosowanie plastra zapewnia komfort fizjologiczny
organizmowi człowieka, całkowicie wyklucza konieczność długotrwałych i nieprzyjemnych
zabiegów oczyszczenia za pomocą leków. Poza tym, przy użyciu plastra detoksykacyjnego
zwiększa się odporność, likwiduje zmęczenie, poprawia się krwioobieg, podnosi się jakość
snu, poprawia się ogólne napięcie organizmu.
Składnik bazowy fitopoduszeczek plastra to ocet bambusowy. Posiada prawdziwie
unikalne cechy zaczerpnięte z samej przyrody. Stworzony został według ekskluzywnej
technologii destylacji specjalnie wyselekcjonowanych, mięsistych części pędów bambusa,
dzięki czemu w pełni zachowuje unikalne właściwości tej rośliny.
Ocet bambusowy intensywnie absorbuje i wyprowadza substancje szkodliwe; niszczy i
powstrzymuje wzrost bakterii chorobotwórczych i wirusów; doskonale absorbuje wilgoć.
Ekstrakt z bambusa posiada właściwości przeciwutleniające, poprawia mikroobieg krwi i
ukrwienie tkanek, wzmacnia ścianki naczyń, podnosi ich elastyczność i napięcie, obniża
przepuszczalność naczyń włosowatych, ma działanie przeciwobrzękowe.
Ekstrakt z dzięgla (arcydzięgla lekarskiego) jednocześnie tonizuje i łagodzi, co
decyduje o jego efekcie antystresowym, wywiera wpływ przeciwbakteryjny,
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przeciwwirusowy i przeciwgrzybiczy.
Olej z oliwek i olej migdałowy zmiękczają i nawilżają skórę.
Plaster detoksykacyjny jest zalecany po ukończeniu 12 roku życia. Jednak
doświadczenie praktyczne związane z użyciem środka wykazało możliwość i skuteczność
jego stosowania także we wcześniejszym wieku (po ukończeniu 3 roku życia). W tym
przypadku rodzice biorą odpowiedzialność na siebie.
Sposób użycia: W celu oczyszczenia organizmu, przed snem, przykleić plaster na czyste
stopy. Należy otworzyć opakowanie, przykleić saszetkę z fitoproszkiem stroną
nieprzezroczystą do lepkiej strony plastra, miękką stroną do góry. Następnie zamocować
na skórze. Rano odkleić plaster, opłukać skórę wodą.
Minimalny czas jednokrotnego użycia: 6-8 godzin, optymalny: 8-10 godzin. W czasie
choroby czas ten można przedłużyć do 12-24 godzin. W tym przypadku zalecane jest
naklejenie plastra do godziny 21.00 (do momentu "otwarcia" punktów bioaktywnych).
Kurs oczyszczenia - od 7 do 90 dni (w zależności od wielkości zgromadzonych w
organizmie złogów i ciężkości choroby). Dzień, w którym plaster nie zmienia swojej barwy,
należy uważać za ostatni w kursie oczyszczenia organizmu.
W celu "leczenia" ukierunkowanego należy nakleić plaster na stopy i strefy problemowe.
Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli po użyciu plaster uzyskał kolor herbaty i zwilgotniał, oznacza to, że został w pełni
wykorzystany.
2. Kolor plastra i stopień jego wilgotności zależą od właściwości i stanu człowieka.
3. Plaster można stosować przy bólach stawowych i mięśniowych, w miejscu ich
lokalizacji.
Opakowanie: 2 szt.
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