
CENÍK KONZULTACE – DETOXIKACECENÍK KONZULTACE – DETOXIKACE

Svým nerozvážným jednáním se naše společnost ocitla v době jedové. Naše populace je doslova
přiotrávená tisíci druhy různých jedů. Tyto toxiny se ukládají postupně v našem organismu 

a devastují ho. Dle výzkumu odborníků z poslední doby 90% civilizačních chorob má příčinu
v přijímání toxinů ze životního prostředí a stravy. Tyto jedy výrazně narušují náš imunitní a nervový
systém. Cítíme větší únavu, jsme fyzicky i psychicky oslabení, neteční a snižuje se naše inteligence.

Stoupá počet lidí s onemocněním rakoviny a počet lidí, kteří trpí různými alergiemi, astmaty a
kožními chorobami. Usazováním jedů v hormonálním systému se zvyšuje neplodnost u žen i mužů.

Toxiny narušují buňky, molekuly DNA a mozek a my se tak stáváme snadno ovladatelnými a
manipulovatelnými. Z tohoto důvodu je nutné náš organismus detoxikovat. Již naši předci věděli,

jak důležitá je očista organismu a zdaleka nežili v tak zdevastovaném životním prostředí jako my a
přesto už tehdy očisťovali svoje tělo držením půstů a pitím odvarů z bylinek.

Mezi nejzávažnější škodlivé jedy patří Aflatoxiny – mykotoxiny produkované plísněmi, které se
vyskytují ve všech dlouhodobě uložených potravinách. Aflatoxiny jsou toxické a patří mezi

nejsilnější známé karcinogeny. Agrochemické jedy používané v zemědělství – fungicidy, pesticidy a
různé nitráty. Geneticky modifikované plodiny, dusitany jako je dusitan sodný používaný

 v uzenářských výrobcích – velmi silně rakovinotvorný. Potravinové přísady, barviva a různá
ochucovadla, které vyvolávají hyperaktivitu u dětí. Různé glutamáty a kyselina benzoová – narušuje
mozek a imunitu. V podzemních vodách, v půdě a potravinách se vyskytují polychlorované bifenyly
– velice stabilní organické chemické látky, které vyvolávají poruchu jater, krevního oběhu rakovinu

střev a poruchu plodnosti. Do vody se dostávají různé druhy antikoncepčních hormonů, které
užívají ženy, antibiotika a psychofarmaka, které mají zmírnit utrpení hospodářských zvířat. Dalším

závažným jedem jsou těžké kovy jako je rtuť a olovo, které se čím dál ve větší míře objevují 
v mořských rybách.

Pokud máte zájem udělat něco pro své zdraví, nejlepší cestou je detoxikace. Pokud vaše tělo netrápí
žádné zdravotní problémy, je nejlépe provádět detoxikaci minimálně jednou nebo dvakrát ročně.

Pokud už vznikl nějaký problém, je nutná detoxikace dlouhodobější a komplexnější.
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