
Αποτοξινώστε τον οργανισμό σας 
Δώστε την ευκαιρία στο σώμα σας να
επανακτήσει την φυσική του ισορροπία

Η αποτοξινωτική μέθοδος μέσω των κάτω άκρων (detox foot spa), 
αποτοξινώνει τον οργανισμό και επαναφέρει την βιοενεργειακή 
ισορροπία στο ανθρώπινο σώμα ενισχύοντας τη φυσική θεραπευτική του 
δύναμη. 

Ένας υγιής άνθρωπος έχει 80% αρνητικά ηλεκτρόνια (ανιόντα) και 20% θετικά (κατιόντα), το οποίο 
στην κινέζικη ιατρική και φιλοσοφία είναι γνωστό ως yin yang ισορροπία. 
Ο σημερινός τρόπος ζωής, η διατροφή, το νερό που πίνουμε, το στρες, η κούραση, η 
υπερφορτισμένη και επιβλαβής κατάσταση του αέρα που αναπνέουμε, κάπνισμα, αλκοόλ και η 
αλόγιστη χρήση χημικών προϊόντων (καλλυντικά, απορρυπαντικά κ.α.) επηρεάζουν to 
ανθρώπινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 
Παράγοντες όπως οι παραπάνω, κάνουν το σώμα μας να χάνει μεγάλες ποσότητες ανιόντων και
κρατάει μεγάλες ποσότητες κατιόντων. Η συσσώρευση υπερβολικού θετικού φορτίου 
μετατρέπεται στον οργανισμό σε τοξίνες. Ο οργανισμός χάνει την ισορροπία του, δυσλειτουργεί. 
Πως λειτουργεί
Τα πόδια έχουν πάνω από 7000 νευρικές απολήξεις και 2000 πόρους. Επιπρόσθετα αρτηρίες και
αγγεία περνούν κατά μήκος όλου του ποδιού. Ο συνδυασμός αυτών των δύο δημιουργεί μία 
φυσική έξοδο.
Μέσω της ηλεκτρόλυσης και της διαδικασίας του ιονισμού, παράγονται ανιόντα τα οποία 
απορροφούνται από τους πόρους του δέρματος και στη συνέχεια ενεργοποιούν τα κύτταρα. Μέσα
από χημικές διαδικασίες το κύτταρο αποβάλλει τις τοξίνες μέσω του απεκκριτικού οργάνου, την 
λέμφο. 

Πριν την αποτοξίνωση Μετά από 5’ 

Μετά από 15’Μετά από 30’ 

Τοποθετείτε τα πόδια σας σε λεκάνη με ζεστό νερό, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία και σιγά 
σιγά οι τοξίνες μέσω της λέμφου και των απολήξεων που υπάρχουν στα πόδια αποβάλλονται 
από τον οργανισμό. 

Αυξάνει το επίπεδο της ενέργειας σας,
τόσο σε φυσικό όσο

και πνευματικό επίπεδο,
με ένα γενικό αίσθημα ευεξίας.

.  
Αριστερά τα κύτταρα πριν την αποτοξίνωση και δεξιά μετά από 5 συνεδρίες. 
Συντελεί στην αποβολή τοξίνων από τα εξής συστήματα
 Ήπαρ
 Χοληδόχο κύστη
 Ουροδόχο κύστη –Νεφρά
 Κυκλοφορικό Σύστημα
 Αρθρώσεις
 Λεμφικό Σύστημα

Επίσης
 Μειώνει τις ελεύθερες ρίζες στον οργανισμό



 Ενισχύει το αμυντικό σύστημα
 Εξισορροπεί την βιο-ενέργεια –Αυξάνει την ζωτική ενέργεια του οργανισμού
 Απομακρύνονται τα βαριά μέταλλα
 Βοηθά στη μείωση βάρους
 Βελτιώνει τον ύπνο
 Βοηθά στην ανακούφιση από τους πόνους και την ένταση
 Βοηθά στην καταπολέμηση του πονοκέφαλου
 Βοηθά στην απενεργοποίηση ιών, βακτηρίων
 Δυναμώνει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών
 Μειώνει τις φλεγμονές και την ανεπιθύμητη συσσώρευση υγρών

Φωτογραφία με τη μέθοδο GDV (Gas Discharge 
Visualisation), στην οποία φαίνεται το ανθρώπινο βιο-
ενεργειακό πεδίο. Αριστερά φαίνεται το ενεργειακό πεδίο 
του κυττάρου πριν την αποτοξίνωση και δεξιά μετά 

Δεν επιτρέπετε η χρήση σε:
 Άτομα με βηματοδότη
 Άτομα που έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνων
 Άτομα που πάσχουν από επιληψία
 Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού

 Υποτασικούς
 Άτομα με ανοιχτές πληγές
 Άτομα με σοβαρές ασθένειες και σε μετεγχειρητικό στάδιο
 Άτομα που πάσχουν από διαβήτη
 Άτομα που υποβάλλονται σε θεραπείες και ψυχολογικές θεραπείες με φάρμακα
 Σε παιδιά κάτω των 8 ετών

Κέντρο Ευεξίας και Εναλλακτικών Θεραπειών

 για την επίτευξη της βέλτιστης ενδυνάμωσης και αρμονίας σε όλα τα επίπεδα!!

Ακολουθήστε μας και στο Facebook:

BeLight     Wellness     Center  
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