Detox Pads
Een innovatieve manier van ontgiften uit de natuur.
Detox Pads is een wonderlijk nieuw product dat het lichaam ontgift. Het maakt gebruik
van o.a. de extracten van de eik, beuk en sakura boom. Het absorbeert gifstoffen,
verlicht pijn, ondersteunt een betere doorbloeding, vermindert zwellingen en bevordert
de slaap. Het geheim dat schuil gaat achter de genezende /gifstof-absorberende pleister
is nog niet geheel opgehelderd. Een van de theorieën suggereert dat het lichaam een
kracht of doordringende energie vertoont gelijk aan het chi-concept in de traditionele
Chinese geneeskunde. Wanneer deze energie wordt geblokkeerd of wordt beperkt kan
een ziektebeeld optreden. De voeten worden beschouwd als de sleutel om de
doordringende energie in banen te leiden, te controleren en vrij te
maken. Men denkt daarbij dat het stimuleren van de circa 7.000
zenuwuiteinden, die uitkomen in de voetzool. Door de stroom van deze
vitale energie in de verschillende delen van het lichaam weer op gang
kan brengen wordt genezing bevorderd. Dit werkt op het zelfde
principe als voetreflexzone-massage.

Vergis u niet:
Kenrico doet al vele jaren intensief onderzoek de werking van de verschillende stoffen in
haar Detox Pads. Eens in de zoveel jaar komen er dan ook nieuwe (verbeterde) versies
uit. Verschillende klinische studies tonen de verbeterde werking aan van nieuwe typen
geïntroduceerde Detox Pads. Dankzij al dit onderzoek is het mogelijk de natuurlijke
gifstof-absorberende DetoxPads steeds krachtiger te maken. Voor meer informatie zie
de website van de fabrikant: www.kenrico.com

Hoe de Detox Pads aan te brengen op de voetzool.
1. Voor het slapen brengt men de pads aan in de voetholte.
2. Leg de pleister met de afdekfolie naar boven op tafel en
houdt de pleister met het kleinste gedeelte van de
afdekfolie op de tafel gedrukt.(1)
3. Trek het grootste gedeelte van de afdekfolie van de
pleister af.(1)
4. Haal het zakje met ingredienten uit het cellofaan.(2)
5. Plak het zakje met ingredienten met de glanzende kant
in het midden van de pleister, zodat aan alle klanten van
het zakje ingredienten evenveel pleister overblijft.(3)
6. Plak de pleister onder de voet in de voetholte.(4)
7. Verwijder de strip afdekfolie van de pleister.(4)
8. Duw de gehele pleister goed aan tegen de huid.(4)
9. De Detox Pads is gereed voor de nacht.(5)
10. Resultaat in de ochtend. (6)

’s Nachts kunt u erg warme voeten krijgen en de meeste mensen slapen erg diep. De
volgende dag zult u meer energie hebben en meer ontspannen zijn en de pijn en
stijfheid ten gevolge van de gifstoffen uit het lichaam zullen verzacht zijn. Ontegenzeglijk
een bijkomende weldaad voor personen die lijden aan artritis, jicht en reuma.
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