
DetoxDetox PatchPatch

Prezentarea produsuluiPrezentarea produsului

Eduard Cristian
Text Box
              www.Terapii-Naturiste.com/calivita

http://www.terapii-naturiste.com/calivita


DetoxDetox PatchPatch

Ce este acest produs?Ce este acest produs?

DetoxDetox PatchPatch este un plasture pentru aplicare este un plasture pentru aplicare 
corporalcorporală ă care ajutcare ajută ă la menţinerea sănătăţii prin la menţinerea sănătăţii prin 
detoxifierea naturaldetoxifierea naturală ă a organismului.a organismului.

DetoxDetox PatchPatch foloseşte tehnologia occidentală foloseşte tehnologia occidentală 
pentru ca dumneavoastrpentru ca dumneavoastră ă ssă ă vvă ă puteţi bucura de puteţi bucura de 
beneficiile înţelepciunii orientale.beneficiile înţelepciunii orientale.



Pericolul reprezentat de Pericolul reprezentat de 
toxine!toxine!

ToxineleToxinele se acumuleazse acumulează ă întrîntr--o cantitate din ce în o cantitate din ce în 
ce mai mare în mediul înconjurător, periclitânduce mai mare în mediul înconjurător, periclitându--ne ne 
ssăănnăătatea. Tutunul, alcoolul, aditivii alimentari, tatea. Tutunul, alcoolul, aditivii alimentari, 
medicamentele,medicamentele, pesticidele,pesticidele, metalele grele şi metalele grele şi 
poluanţii industriali contribuie la această poluanţii industriali contribuie la această 
încărcătură toxică.încărcătură toxică. În mod ideal, un organism În mod ideal, un organism 
echilibrat absoarbe nutrienţii din alimentele echilibrat absoarbe nutrienţii din alimentele 
consumate, din apa de calitate şi din aerul curat, consumate, din apa de calitate şi din aerul curat, 
îndepărtîndepărtâând astfel toxinele ajunse în corp.nd astfel toxinele ajunse în corp.

Însă, ori de câte ori suntem supuşi unor traume Însă, ori de câte ori suntem supuşi unor traume 
cauzate de cauzate de o alimentaţie deficitară,o alimentaţie deficitară, stres stres 
emoţional,emoţional, leziuni,leziuni, munca sau viaţa întrmunca sau viaţa într--un mediu un mediu 
nesnesăănnăătostos,, eficienţa organismului scade.eficienţa organismului scade.



Pericolul reprezentat de Pericolul reprezentat de 
toxine!toxine! ContCont..

Toxinele cel mai greu de îndepărtat sunt cele care Toxinele cel mai greu de îndepărtat sunt cele care 
se ataşează de ţesuturi, cum ar fi metalele grelese ataşează de ţesuturi, cum ar fi metalele grele
(arsenicul (arsenicul din apdin apăă,, mercurul,mercurul, plumbul,plumbul, platinaplatina etc.).etc.).

Chelatarea ajutChelatarea ajută ă la reducerea nivelului toxic de la reducerea nivelului toxic de 
mercur (de la amalgamele dentare şi consumul de mercur (de la amalgamele dentare şi consumul de 
peşte),peşte), arsenicarsenic şi plumb.şi plumb. Însă modul cel mai simplu Însă modul cel mai simplu 
şi mai eficient de îndepărtare a acestor toxineşi mai eficient de îndepărtare a acestor toxine
poate fi detoxifierea prin tpoate fi detoxifierea prin tăălpi.lpi.



Copiii suferCopiii suferă ă cel mai mult!cel mai mult!

SS--a demonstrat ca demonstrat că ă o serie de o serie de 
contaminanţi (toxine) se contaminanţi (toxine) se 
acumuleazacumulează ă la copii mai mult la copii mai mult 
decât la adulţi! decât la adulţi! 

Copiii sunt expuşi unei cantităţi Copiii sunt expuşi unei cantităţi 
mai mari de toxine, probabil mai mari de toxine, probabil 
pentru cpentru că ă sunt mai mult în sunt mai mult în 
contact cu solul, respircontact cu solul, respiră ă mai mai 
rapid şi bagă diferite obiecte în rapid şi bagă diferite obiecte în 
gurgurăă..

De asemenea, organismul lor De asemenea, organismul lor 
este mai puţin capabil să elimine este mai puţin capabil să elimine 
sau ssau să ă metabolizeze impuritmetabolizeze impurităăţile. ţile. 

În uter, precum şi în primii doi În uter, precum şi în primii doi 
ani de viaţă, copiii ani de viaţă, copiii 
înregistrează o creştere înregistrează o creştere 
celularcelulară ă extraordinarextraordinarăă,, de la de la 
neuroni, la celule imunitare,neuroni, la celule imunitare,
ceea ce permite compuşilor ceea ce permite compuşilor 
toxici stoxici să ă afecteze celulele.afecteze celulele.

Testele pe animale au Testele pe animale au 
demonstrat cdemonstrat că ă fetuşii şi noufetuşii şi nou--
nnăăscuţii sunt cei mai scuţii sunt cei mai 
susceptibili ssusceptibili să ă fie afectaţi de fie afectaţi de 
diferite substanţe chimice.diferite substanţe chimice.



Simptome tipice ale intoxicSimptome tipice ale intoxicăării cronice cu mercur rii cronice cu mercur 

Simptome tipice ale intoxicării cronice cu mercur

Psihologice Fizice Sistem nervos central Probleme de comportament

DepresieDepresie ObosealOboseală ă croniccronicăă AmeAmeţţealealăă TendinTendinţţe suicidalee suicidale

Pierderi de memoriePierderi de memorie Somn excesivSomn excesiv

Pierderea controlului Pierderea controlului 
muscular din bramuscular din braţţe e şşi i 
picioarepicioare Dificultatea de a lua deciziiDificultatea de a lua decizii

IritabilitateIritabilitate
SenzaSenzaţţia de obosealia de oboseală ă 

la trezirela trezire
Pierderea coordonPierderea coordonăării rii 

muscularemusculare

DificultDificultăăţţi de i de 
concetrareconcetrare Hipoglicemie Hipoglicemie Paralizie muscularParalizie muscularăă

DereglDereglăări de somnri de somn
(bufeuri inexplicabile (bufeuri inexplicabile 

de energie)de energie) Vedere limitatVedere limitată ă sau afectatsau afectatăă

Imposibilitatea de a Imposibilitatea de a 
adormiadormi SlSlăăbiciune muscularbiciune muscularăă

ŢŢiuituri iuituri îîn urechin urechi

Tremur al mâinilor şi Tremur al mâinilor şi 
picioarelorpicioarelor

Trezirea prea devremeTrezirea prea devreme Pierderea auzuluiPierderea auzului

CoCoşşmarurimaruri Spasme musculareSpasme musculare



Înţelepciunea orientalăÎnţelepciunea orientală
Medicina chinezMedicina chineză ă 
susţine de secole, că susţine de secole, că 
toxinele coboartoxinele coboară ă în în 
corp în timpul zilei, corp în timpul zilei, 
pentru a fi depozitate pentru a fi depozitate 
departe de organele departe de organele 
vitale, în tălpivitale, în tălpi.  .  



Înţelepciunea orientalăÎnţelepciunea orientală contcont..

Medicina orientalMedicina orientală ă afirmafirmăă, de , de 
asemenea, casemenea, că ă acumularea acumularea 
toxinelor în organism cauzează toxinelor în organism cauzează 
multe boli degenerativemulte boli degenerative. . De De 
exemplu, reumatismul şi artrita exemplu, reumatismul şi artrita 
dureroase sunt cauzate de dureroase sunt cauzate de 
toxinele acide fluide acumulate toxinele acide fluide acumulate 
în articulaţiiîn articulaţii..



Înţelepciunea orientală Înţelepciunea orientală contcont..

Un proverb asiatic spune Un proverb asiatic spune 
ccă ă îmbătrânirea vine din îmbătrânirea vine din 
ttăălpi. În reflexologia estică, lpi. În reflexologia estică, 
se crede cse crede că ă ttăălpile (numite lpile (numite 
şi “a doua inimă”) conţin şi “a doua inimă”) conţin 
esenţa tuturor organelor esenţa tuturor organelor 
majore, cu peste 60 de majore, cu peste 60 de 
puncte de acupuncturpuncte de acupunctură ă 
care corespund organelor care corespund organelor 
din corp. din corp. 



Beneficiile produsuluiBeneficiile produsului
DetoxDetox PatchPatch ne sprijinne sprijină ă ssăănnăătatea tatea eliminând toxinele din organism eliminând toxinele din organism 
în timpul somnului!în timpul somnului!

Detox Patch Detox Patch ne curne curăăţă organismul natural, întrţă organismul natural, într--o manieră simplă şi o manieră simplă şi 
nonnon--invainvazzivivăă..

DetoxDetox PatchPatch poate ameliora simptome asociate cu:poate ameliora simptome asociate cu:
ArtritaArtrita
FibromialgiaFibromialgia
BursitaBursita
Dureri de spateDureri de spate
Dureri de cap şi de dinţiDureri de cap şi de dinţi

Poate reduce discomfortul cauzat de:Poate reduce discomfortul cauzat de:
StresStres
Probleme emoţionaleProbleme emoţionale
AnxietateAnxietate
Insomnie sau lipsa somnuluiInsomnie sau lipsa somnului



Cum funcţionează?Cum funcţionează?
Eficienţa şi succesul DetoxEficienţa şi succesul Detox Patch se Patch se 

datoreazdatorează ă în mare parte următorilor în mare parte următorilor 
trei factori:trei factori:

1.1. Ingrediente naturale/plante Ingrediente naturale/plante 
selectate cu atenţie, de cea mai selectate cu atenţie, de cea mai 
înaltă calitateînaltă calitate

2.2. TehnologiaTehnologia cu lumincu lumină ă infraroşie infraroşie 
la distanţăla distanţă ((FIR)FIR)

3.3. Filozofia Filozofia reflexologieireflexologiei



Ingrediente naturale, de calitate, atent Ingrediente naturale, de calitate, atent 
selectateselectate

DatoritDatorită ă urmurmăătoarelor ingrediente naturale, de toarelor ingrediente naturale, de 
calitate, selectate cu cea mai mare atenţie, Detoxcalitate, selectate cu cea mai mare atenţie, Detox
PatchPatch ddă ă rezultate superioare:rezultate superioare:

CIUPERCA AGARICUS ORGANICCIUPERCA AGARICUS ORGANICĂĂ –– Conţine betaConţine beta--flucan, flucan, 
care are un rol important în reducerea diviziunii celulelor care are un rol important în reducerea diviziunii celulelor 
cancerigene.cancerigene.

TURMALINATURMALINA –– În mod natural, emite la distanţă o lumină În mod natural, emite la distanţă o lumină 
infraroşie care are un efect relaxant.infraroşie care are un efect relaxant.

GINSENG SIBERIANGINSENG SIBERIAN –– Ajut Ajută ă la funcţionearea sănătoasă a la funcţionearea sănătoasă a 
metabolismului.metabolismului.

RRĂĂDDĂĂCINA DE ACHYRANTHISCINA DE ACHYRANTHIS –– Îmbunătăţeşte circulaţia Îmbunătăţeşte circulaţia 
sanguinsanguinăă..

PLATICODON GRANDIFLORUM PLATICODON GRANDIFLORUM –– Protejează plămânii şi  Protejează plămânii şi 
gâtul.gâtul.



Ingrediente naturaleIngrediente naturale contcont..

SEVSEVĂ Ă DE BAMBUS şi EUCALIPTDE BAMBUS şi EUCALIPT
Ingredientele obţinute din aceşti doi arbuşti formează detoxifiaIngredientele obţinute din aceşti doi arbuşti formează detoxifiantul şi sterilizantul cel mai ntul şi sterilizantul cel mai 
natural, comod şi eficient. Ingredientele sunt condensate naturanatural, comod şi eficient. Ingredientele sunt condensate natural de 5l de 5 ori p ori pâânnă ă când când devin devin 
pudrpudrăă. A. Aceastceastă ă fazfază ă de uscare dureazde uscare durează ă peste 8 luni şi garantează un produs pur.peste 8 luni şi garantează un produs pur.

CaraganaCaragana sinicasinica
UtilizatUtilizată ă în în afecţiuni cum ar fi nevralgia, artrita şi hipertensiunea. Se creafecţiuni cum ar fi nevralgia, artrita şi hipertensiunea. Se crede cde că ă poate preveni poate preveni 
decalcifierea osoasdecalcifierea osoasă ă şi osteoporoza. şi osteoporoza. 

Artemisia Artemisia iwayomogiiwayomogi
FolositFolosită ă în cazul afecţiunilor ficatului şi intestinelor, pentru protejarîn cazul afecţiunilor ficatului şi intestinelor, pentru protejarea vederii, chemoterapie ea vederii, chemoterapie 
profilacticprofilacticăă, suprimarea substanţelor carcinogene, neutralizarea formelor pe, suprimarea substanţelor carcinogene, neutralizarea formelor periculoase de riculoase de 
colesterol, reglarea tensiunii arteriale, întărirea sistemului icolesterol, reglarea tensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar şi reducerea febreimunitar şi reducerea febrei.  .  

RRăăddăăcina de Pcina de Paeoniaeaeoniae rubraerubrae
Îmbunătăţeşte circulaţia sanguină şi ajută la ameliorarea unor aÎmbunătăţeşte circulaţia sanguină şi ajută la ameliorarea unor afecţiuni cum ar fi constipaţia, fecţiuni cum ar fi constipaţia, 
colicii intestinali, dizenteria şi durerile abdominale.colicii intestinali, dizenteria şi durerile abdominale. FolosităFolosită pentru distrugerea bacteriilor  pentru distrugerea bacteriilor 
ddăăununăătoare. toare. 



TehnologiaTehnologia cu lumincu luminăă iinfraroşienfraroşie la la 
distandistanţăţă ((FIR)FIR)

IntroducereIntroducere
Energia infraroşie la distanţă Energia infraroşie la distanţă ((FIR) FIR) stimuleazstimulează ă circulaţia şi îndepărtarea circulaţia şi îndepărtarea 

toxinelor din diferite zone ale organismului. Astfel se stimuleatoxinelor din diferite zone ale organismului. Astfel se stimuleazză ă funcţia funcţia 
organelor excretoare. Printreorganelor excretoare. Printre aceste organe se num aceste organe se număărră ă pielea,pielea, plplăămânii, mânii, 
ficatul, rinichii, intestinele şi vezica. Detoxifierea se producficatul, rinichii, intestinele şi vezica. Detoxifierea se produce, în cea mai e, în cea mai 
mare parte, prin intermediul acestor canale.mare parte, prin intermediul acestor canale.

Ţesuturile noastre produc în mod normal energie infraroşie pentrŢesuturile noastre produc în mod normal energie infraroşie pentru încălzire u încălzire 
şi repararea ţesuturilor.şi repararea ţesuturilor. Pe mPe măăsursură ă ce plasturii se încălzesc, porii se ce plasturii se încălzesc, porii se 
deschid, permiţând deşeurilor acumulate să fie eliminate prin pideschid, permiţând deşeurilor acumulate să fie eliminate prin piele, sub ele, sub 
presiunea osmoticpresiunea osmotică ă exercitatexercitată ă de sistemul sanguin şi limfatic.de sistemul sanguin şi limfatic.

Producerea de energie infraroşie de către ţesuturi este asociatăProducerea de energie infraroşie de către ţesuturi este asociată cu cu 
numeroase reacţii denumeroase reacţii de vindecarevindecare.. Din când în când, energia infraroşie din Din când în când, energia infraroşie din 
ţesuturile organismului are nevoie de ţesuturile organismului are nevoie de un un ajutorajutor exterior exterior pentru a pentru a puteaputea
repararepara ţţesuturileesuturile.. Ţesuturile care au nevoie de energie infraroşie absorb Ţesuturile care au nevoie de energie infraroşie absorb 
selectiv raze infraroşii.selectiv raze infraroşii.

Energia infraroşie penetrează ţesuturile şi energia sa este „acoEnergia infraroşie penetrează ţesuturile şi energia sa este „acordatrdatăă”” pentru pentru 
a corespunde energiei proprii radiante a organismului. Ţesuturila corespunde energiei proprii radiante a organismului. Ţesuturile absorb e absorb 
9393% % din razele infraroşii care ajung la piele.din razele infraroşii care ajung la piele. ProprietProprietăăţile tămăduitoare ţile tămăduitoare 
ale luminii infraroşii duc la creşterea numărului de globule albale luminii infraroşii duc la creşterea numărului de globule albe.e. Mai Mai 
multe globule albe înseamnă un multe globule albe înseamnă un sistem imunitar mai puternicsistem imunitar mai puternic..



TehnologiaTehnologia cu lumincu luminăă iinfraronfraroşşieie la la 
distandistanţăţă ((FIR)FIR) contcont..

DetoxDetox PatchPatch pune în valoarepune în valoare beneficiile beneficiile luminii infraroşii la distanţă luminii infraroşii la distanţă ((FIR)FIR) emise emise 
de de turmalinturmalinăă..

FIRFIR este o formeste o formă ă de energie care penetreazde energie care penetreazăă, încălzeşte şi cauzează creşterea , încălzeşte şi cauzează creşterea 
fluxului sanguin în punctul de contact.fluxului sanguin în punctul de contact. Are capacitatea de a Are capacitatea de a dezintegra dezintegra 
moleculele de apmoleculele de apă ă şi de reziduuri,şi de reziduuri, permiţând astfel eliberarea mai uşoară a permiţând astfel eliberarea mai uşoară a 
toxinelor în plasture.toxinelor în plasture.

FIRFIR este cercetateste cercetată ă de mulţi ani de zile în lume, iar studiile ştiinţifice sde mulţi ani de zile în lume, iar studiile ştiinţifice s--au concentrat pe au concentrat pe 
efectele FIRefectele FIR asupra unor afecţiuni variate, printre care:asupra unor afecţiuni variate, printre care:

Întinderi musculareÎntinderi musculare
Afecţiuni vasculare perifericeAfecţiuni vasculare periferice
ArtritArtrităă
Dureri de umDureri de umăărr
Dureri menstrualeDureri menstruale



Tehnologia Tehnologia cu lumincu luminăă infraroinfraroşşie la ie la 
distandistanţăţă (FIR)(FIR) contcont..

FIRFIR poate mima poate mima efectul unui antrenament efectul unui antrenament 
cardiovascularcardiovascular.. Unii cercetUnii cercetăători au sugerat chiar ctori au sugerat chiar că ă 
stimularea cu luminstimularea cu lumină ă infraroşie a sistemului infraroşie a sistemului 
cardiovascular ar putea reprezenta o metodcardiovascular ar putea reprezenta o metodă ă de de 
menţinere a funcţiei cardiovascularemenţinere a funcţiei cardiovasculare lala astronauţi în astronauţi în 
timpul zborurilor spaţiale de durată.timpul zborurilor spaţiale de durată.

AstAstăăzi, energia infraroşie este utilizată pentru zi, energia infraroşie este utilizată pentru 
fabricarea produselor de menţinere a sănătăţii şi în fabricarea produselor de menţinere a sănătăţii şi în 
cadrul protocoalelor clinice, cum ar fi terapiile cadrul protocoalelor clinice, cum ar fi terapiile 
hipotermice pentru detoxifiere şi tratamentul hipotermice pentru detoxifiere şi tratamentul 
cancerului.cancerului.



ReflexologiaReflexologia

Reflexologia se efectueazReflexologia se efectuează ă cel cel 
mai adesea pe tmai adesea pe tăălpi.lpi.

În general, treimea superioară În general, treimea superioară 
a ta tăălpilor se afllpilor se află ă în în 
corespondenţă cu organele corespondenţă cu organele 
din treimea superioardin treimea superioară ă a a 
corpuluicorpului, , bolta piciorului bolta piciorului –– cu  cu 
organele din centrul corpului, organele din centrul corpului, 
iar ciar căălcâiul lcâiul –– cu organele din  cu organele din 
treimea inferioartreimea inferioară ă a corpului.a corpului.

Punctele asupra cPunctele asupra căărora Detoxrora Detox
PatchPatch acţionează sunt acţionează sunt 
localizate pe un flux meridian, localizate pe un flux meridian, 
astfel încât stimularea cu astfel încât stimularea cu 
ajutorul plantelor din plasture ajutorul plantelor din plasture 
acţionează asupra organului acţionează asupra organului 
corespondent.corespondent.

Reflexologia este tehnica prin care se acţionează asupra anumitoReflexologia este tehnica prin care se acţionează asupra anumitor puncte/nervi r puncte/nervi 
de pe suprafaţa tălpilor sau a altor zone corporale pentru a stide pe suprafaţa tălpilor sau a altor zone corporale pentru a stimula puterea de mula puterea de 
autovindecare a organismului. Aceasta poaautovindecare a organismului. Aceasta poate fi folositte fi folosită ă pentru a vindeca un pentru a vindeca un 
organ corespondent sau pentru îmbunătăţirea stării generale.organ corespondent sau pentru îmbunătăţirea stării generale.



DetoxDetox PatchPatch şi rezultatele testelor. şi rezultatele testelor. 
De ce este atât de eficientDe ce este atât de eficient??

Rezultatele testelor ne confirmRezultatele testelor ne confirmă ă faptul cfaptul că ă în în 
DetoxDetox Patch se gPatch se găăsesc cele mai de calitate sesc cele mai de calitate 
ingrediente naturale.ingrediente naturale.

UrmUrmăătorul test a demonstrat ctorul test a demonstrat că ă DetoxDetox Patch Patch 
are un grad ridicat de eficienţă:are un grad ridicat de eficienţă:

Mostrele de produs au fost testate cu Mostrele de produs au fost testate cu 
tincturtinctură ă de iod pentru evaluarea puritde iod pentru evaluarea purităăţii. ţii. 
Produsele companiei AProdusele companiei A şişi B şiB şi--au modificat au modificat 
culoarea, însă Detoxculoarea, însă Detox PatchPatch nu şinu şi--a a 
modificatmodificat--oo..



DetoxDetox Patch.Patch.
De ce este atât de eficientDe ce este atât de eficient?? ContCont..

Mai mult, cantitatea de sevMai mult, cantitatea de sevă ă de bambus din produs a de bambus din produs a 
fost mfost măăritrită ă de la 3,2 gde la 3,2 g lala 4,0 g4,0 g! ! 

Alte produse asemAlte produse asemăănnăătoare conţin toare conţin pudrpudră ă de amidon de amidon 
pentru maximizarea profiturilor şi folosesc ingrediente pentru maximizarea profiturilor şi folosesc ingrediente 
de o calitate inferioarde o calitate inferioarăă, iar procesul de preparare are o , iar procesul de preparare are o 
duratdurată ă mai scmai scăăzutzutăă..



Pentru cine a fost creat Pentru cine a fost creat 
DetoxDetox Patch?Patch?

DetoxDetox PatchPatch a fost creat pentru a fost creat pentru toţi cei toţi cei 
dornici sdornici să ă îşi îmbunătăţească sănătatea cu îşi îmbunătăţească sănătatea cu 
ajutorul detoxificajutorul detoxificăării naturale!rii naturale!

Se adreseazSe adresează ă tuturor persoanelor care îşi tuturor persoanelor care îşi 
respectrespectă ă ssăănnăătatea,tatea, sunt conştiente de sunt conştiente de 
poluarea mediului în care trăim, care poate poluarea mediului în care trăim, care poate 
favoriza pfavoriza păătrunderea toxinelor în organism în trunderea toxinelor în organism în 
fiecare zi.fiecare zi. **Pentru o listPentru o listă ă completcompletă ă de simptome, vezi de simptome, vezi 
‘Simptome tipice ale intoxicaţiei cronice cu mercur’‘Simptome tipice ale intoxicaţiei cronice cu mercur’ ((slideslide nr.6nr.6))



Pentru cine a fost creat Pentru cine a fost creat 
DetoxDetox Patch?Patch? ContCont..

În mod suplimentar,În mod suplimentar, DetoxDetox PatchPatch poate fi poate fi 
folosit întrfolosit într--o serie de afecţiuni, cum ar fi:o serie de afecţiuni, cum ar fi:

Un sistem imunitar slUn sistem imunitar slăăbitbit
Circulaţie deficitarăCirculaţie deficitară
Dureri de spateDureri de spate
Dureri de capDureri de cap
Probleme cu eliminarea reziduurilorProbleme cu eliminarea reziduurilor
Probleme musculare şi articulareProbleme musculare şi articulare
DereglDereglăări de somnri de somn



Comparaţia cu alte produseComparaţia cu alte produse
ProdusProdus Pure Pure 

YuccaYucca
NopalinNopalin ParaprotexParaprotex Liquid ChlorophyllLiquid Chlorophyll Green Green 

CareCare
EfectEfect AjutAjută ă la la 

eliminarea eliminarea 
materiilor materiilor 
toxice din toxice din 
corp prin corp prin 
sprijinirea sprijinirea 
funcţiilor funcţiilor 
metabolismetabolis--
mului.mului.

Conţinutul de Conţinutul de 
fibre al fibre al 
produsului produsului 
ajutajută ă la la 
absorbţia absorbţia 
impuritimpurităăţilor ţilor 
toxice dtoxice din in 
organism şi la organism şi la 
eliminarea eliminarea 
lorlor..

AjutAjută ă 
organismul sorganismul să ă 
elimine elimine 
paraziţii şi îi paraziţii şi îi 
creşte creşte 
rezistenţa la rezistenţa la 
bolile şi bolile şi 
infecţiile infecţiile 
cauzate de cauzate de 
microbi.microbi.

Are un efect puternic Are un efect puternic 
alcalinizant, ajutalcalinizant, ajută ă la la 
îndepărtarea îndepărtarea 
mirosurilor corporale, mirosurilor corporale, 
eliminelimină ă respiraţia urât respiraţia urât 
mirositoare, mirositoare, 
amelioreazameliorează ă durerile de durerile de 
gât, reduce indigestia şi gât, reduce indigestia şi 
oboseala. Creşte oboseala. Creşte 
rezistenţa celulelor la rezistenţa celulelor la 
bacterii şi reglează bacterii şi reglează 
activitatea intestinelor. activitatea intestinelor. 

AjutAjută  ă  
digestia. digestia. 
BlocheazBlochează ă 
absorbţia absorbţia 
colesterolucolesterolu--
lui, formarea lui, formarea 
cheagurilor cheagurilor 
de sânge şi de sânge şi 
are  are  
activitate activitate 
antioxidantantioxidantăă..

Produs Produs 
nounou

Detox PatchDetox Patch accentueaz accentuează ă şi mai mult efectele produselor de mai sus. Trebuie folosit ca şi mai mult efectele produselor de mai sus. Trebuie folosit ca 
un produs complementar pentru rezultate maxime. un produs complementar pentru rezultate maxime. 
DetoxDetox PatchPatch eeliminliminăă toxinele din organism în timpul somnuluitoxinele din organism în timpul somnului. . Aceste toxine pot fi Aceste toxine pot fi 
tutunul, alcoolul, aditivii alimentaritutunul, alcoolul, aditivii alimentari, , medicamentelemedicamentele, pesticide, pesticidelele, , metalele grele şi metalele grele şi 
poluanţii industrialipoluanţii industriali..



InstrucţiuniInstrucţiuni
Fiecare plasture este Fiecare plasture este 
însoţit de o bandă adezivă însoţit de o bandă adezivă 
uşor de îndepărtat, astfel uşor de îndepărtat, astfel 
încât să poate veni în încât să poate veni în 
contact cu pielea fcontact cu pielea făărră ă 
probleme.probleme.

DetoxDetox PatchPatch poate fi poate fi 
aplicat pe zona dureroasaplicat pe zona dureroasă ă 
pentru îndepărtarea pentru îndepărtarea 
toxinelor.toxinelor.

În acelaşi timp, trebuie În acelaşi timp, trebuie 
aplicat şi pe talpă, pentru o aplicat şi pe talpă, pentru o 
detoxifiere maximdetoxifiere maximăă..



InstrucţiuniInstrucţiuni contcont..
Pe ce perioadPe ce perioadă ă trebuie strebuie să ă 

folosim Detox Patch?folosim Detox Patch?

În funcţie de persoană, În funcţie de persoană, 
aceastaceastă ă perioadperioadă ă poate varia poate varia 
de la doude la două ă sau trei zile la sau trei zile la 
doudouă ă sau trei ssau trei săăptptăămâni sau mâni sau 
chiar mai mult, în cazul unor chiar mai mult, în cazul unor 
boli grave sau al acumulboli grave sau al acumulăării rii 
de toxine.de toxine. Rezultatele vor fi Rezultatele vor fi 
însă imediate şi evidente: însă imediate şi evidente: 
trebuie doar strebuie doar să ă vvă ă uitaţi la uitaţi la 
plasture dimineaţa.

Efectele pot apEfectele pot apăărea duprea după ă 
câteva zile. Puteţi folosi câteva zile. Puteţi folosi 
plasturii cât timp aveţi nevoie plasturii cât timp aveţi nevoie 
şi observaţi rezultatele. şi observaţi rezultatele. 
Când Când toxinele au fost toxinele au fost 
eliminate, nu va mai fi eliminate, nu va mai fi 
observatobservată ă colorarea colorarea 
plasturilor.plasturilor.

plasture dimineaţa.



InstrucţiuniInstrucţiuni contcont..

Când poate fi aplicat?Când poate fi aplicat?

DetoxDetox PatchPatch poate fi aplicat oricând, dar de poate fi aplicat oricând, dar de 
preferinţă noaptea.preferinţă noaptea. În cazul problemelor cu ochii, În cazul problemelor cu ochii, 
aplicaţi plasturele în spatele urechilor sau pe tâmple, aplicaţi plasturele în spatele urechilor sau pe tâmple, 
nu direct pe ochi.nu direct pe ochi. Plasturii pot fi folosiţi pentru Plasturii pot fi folosiţi pentru 
reducerea inflamaţiilor şi durerii cauzate de vânătăi.reducerea inflamaţiilor şi durerii cauzate de vânătăi.
Aplicaţi câte un plasture de ambele părţi ale Aplicaţi câte un plasture de ambele părţi ale 
coloanei, lâncoloanei, lânggă ă gât, sub urechi, dar deasupra gât, sub urechi, dar deasupra 
nodulilor limfatici, în cazul afecţiunilor bucale sau ale nodulilor limfatici, în cazul afecţiunilor bucale sau ale 
urechilor.urechilor.



DesignDesign
Toate produsele CALIVITA® sunt fabricate 
din cele mai de calitate materii prime 
naturale. Procesul de producţie se 
desfăşoară în condiţii foarte stricte, în 
concordanţă cu Practicile Bunului 
Producător, pentru ca produsul finit să aibă 
o calitate excelentă.

Fiecare cutie conţine 12 plasturi.
Modul recomandat de depozitare:
A se păstra la loc uscat şi întunecat, 
departe de surse excesive de căldură sau 
lumină. A se feri de îngheţ. A nu se lăsa 
la îndemâna copiilor.
100 % satisfacţie garantată.
Produs de:
CaliVita® International
Distribuit în exclusivitate de:
CaliVita® International

CodUPC: 6613844849

http://www.calivita.com/


Pe scurtPe scurt

DetoxDetox PatchPatch reprezintreprezintă ă o metodo metodă ă de de 
detoxifiere 100detoxifiere 100% % naturalnaturalăă,, eficienteficientă ă şi uşor de şi uşor de 
folosit.folosit.

DetoxDetox PatchPatch –– Înţelepciunea orientală Înţelepciunea orientală 
întâlneşte tehnologia occidentalăîntâlneşte tehnologia occidentală

DetoxDetox PatchPatch este disponibil doar în reţeaua este disponibil doar în reţeaua 
globalglobală ă CaliVitaCaliVita International!International!



Detox PatchDetox Patch



ModalitateModalitate de de comandacomanda

PentruPentru a a comandacomanda acestacest produsprodus, va invitam sa accesatiaccesati paginapagina::

http://www.terapiihttp://www.terapii--naturiste.com/calivita/comandanaturiste.com/calivita/comanda--onlineonline--produseproduse--
naturiste.htmnaturiste.htm

Pentru mai multe informatii, va invitam sa ne trimiteti un mail:

info@terapiiinfo@terapii--naturiste.comnaturiste.com

 
Dan Paunescu
http://www.terapiihttp://www.terapii--naturiste.comnaturiste.com

http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm
http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm
mailto:info@terapii-naturiste.com
http://www.terapii-naturiste.com/
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