DETOX
Pročištění a posílení organismu
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Ulehčit ledvinám a játrům?
Zbavit se škodlivých látek v organismu?
Odstranit odumřelé buňky z těla?
Posílit tlusté střevo?
Zlepšit vstřebávání životodárných živin?
Lépe stimulovat hormonální systém?
Omladit organismus?
Nastartovat proces hubnutí?
Zvýšit svoje vitální schopnosti?

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:
246 052 946, po-pá 9-16:30

info@novaxnaturpharma.cz

NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2

www.novaxshop.cz

Co je dobré vědět?
Imunitní systém člověka je přirozeně nastaven tak, že dokáže sám dostat z těla toxiny a to skrze
zvýšení teploty, průjmy nebo zvracení. Avšak v případě, kdy je organismus dlouhodobě a pravidelně
vystavován přísunu toxinů z okolního prostředí a z potravy, imunitní systém nespustí správně svůj
ochranný systém. Imunitní systém je při vystavování menšího, avšak pravidelného množství toxinů,
permanentně „v akci“. Tím dojde často v těle k vyvolání autoimunitních onemocnění.
Toxiny mají schopnost poškozovat DNA a tím působit deformity na fyzické úrovni. Pokud se přidá
ještě stres, hormonální nerovnováha, viry, bakterie, případně pesticidy atp., může dojít k závažným
genetickým změnám.
V posledních letech můžeme pozorovat vysoký nárůst chronických onemocnění už i u velmi
mladých lidí, zvyšuje se počet osob s alergiemi, autoimunitními onemocněními nebo s rakovinou.
Léčba některých onemocnění je mnohdy velmi vyčerpávající, zdlouhavá a mnohdy i málo úspěšná.

Prevence
Smyslem detoxikace je odstranit z těla toxické látky a odumřelé buňky, které se v organismu
hromadí. Pokud tělo není schopno dostatečně rychle tyto látky odbourávat, ty se v těle zadržují
a následně dochází ke zpomalení tvorby nových buněk. Ty navíc nedostávají kvůli nadbytku toxinů
dostatečnou výživu a zpomaluje se regenerace orgánů a celého organismu.
Detoxikací dostáváme z těla toxické látky rychleji a díky pročištěnému tlustému střevu, játrům,
ledvinám i krvi posilujeme imunitní systém. Vrací se nám ztracená energie.
Jelikož z okolního prostředí do těla přijímáme neustále toxické látky, je důležité pročišťovat svůj
organismus systematicky a dlouhodobě.

Vyživující složky
Organismus lze pročistit přirozeným způsobem. Čistě přírodní složky mohou velmi účinně
a úspěšně detoxikovat celé tělo a optimalizovat funkci imunitního systému. Mezi takové složky
patří například CHLORELLA, ACAI, SPIRULINA, KOPŘIVA …

Je dobré vědět, že …
Acai
✔ se užívá zejména na hubnutí, detoxikaci a také jako antioxidant
Spirulina
✔ je známý antioxidant, posiluje imunitní systém, dodává vitalitu a kontroluje tělesnou hmotnost
Chlorella
✔ podporuje normální funkci střevního traktu, normální činnost jater, dodává energii a pročišťuje organismus
Kopřiva dvoudomá
✔ osvěžuje tělo, podporuje vylučování vody z organismu a posiluje činnost kardiovaskulárního systému
Pampeliška smetánka
✔ je antioxidant, napomáhá normálnímu trávení, činnosti žaludku a jater
Aloe vera:
✔ napomáhá detoxikaci a čištění organismu, posiluje přirozenou obranyschopnost, působí jako antioxidant

DETOXIKACE • IMUNITA • VITALITA

