DETOX MAL

PDF MANUAL FOR
ACTIVE CELL DETOX
TILKNYTTET WEBINAR
altshop.no/celldetox

DENNE MANUALEN VIL HJELPE DEG Å BRUKE
PRODUKTENE KORREKT OG I RIKTIGE DOSER

CELL DETOX PRODUKTENE:

ACTIVE CELL DETOX - PULVERBLANDING MED ZEOLITT - 250G
AKTIVERT KULL - FOOD GRADE - 200 G
LØVETANNROT - PULVER - 250G

ØVRIGE PRODUKTER FOR Å FYLLE PÅ MED CELLE NÆRING
OG STYRKE IMMUNFORSVAR:
YOUTH FOUNTAIN - FUNCTIONAL GREENS - 120 KAPSLER
VITAMIN C OG BIOFLAVINOIDER - 60 KAPSLER
SINK PLUSS - 30 KAPSLER
QUERCETIN - HØY POTENS - 475 MG - 60 KAPSLER
NAC AMINOSYRE - N-ACETYL CYSTEINE - 100 KAPSLER

BONUS:

NATRON - SODIUM BICARBONATE - 1000 G (SE EGEN PDF)

ACTIVE CELL DETOX
Dette er hoved detox produktet vårt og et svært effektivt
synergetisk riktig sammensatt produkt tilknyttet å redusere spike
toksisitet, rense og beskytte cellene i kroppen.
Denne er kun ment å brukes i perioder på 20-40 dager maks. Derfor
følger det kun med 1-2 pakker med Active Cell Detox.
Innta 1 SS per dag i et glass vann for en mild cellerens kur (En pose
varer omlag 40 dager)
Innta 2 SS per dag i 1-2 glass vann for en sterkere cellerens (En pose
varer da ca 20 dager)
Det kan også blandes inn i en smoothie - se baseoppskrift

AKTIVERT KULL
Aktivert kull er kjent for å trekke med seg inntil 100 ganger sin egen
vekt i giftstoffer og er dermed ofte brukt som et topp detox-produkt.
Bruk ca 1-2 g om dagen av aktivert kull. Dette tilsvarer ca 1 ts. Bland i
et glass vann og drikk (bruk sølvskje, treskje eller plastskje; ikke
metallskje).
NB! Husk, dette produktet, spesielt i kombinasjon med Active Cell
Detox krever at du drikker ca 3 liter vann om dagen, ellers kan du få
forstoppelse. Tilstrekkelig vann bistår ingrediensene å frakte avfall ut
av kroppen og er helt nødvendig for en god detox.

LØVETANNROT
Dette produktet er ypperlig for å redusere spike toksisitet i
kombinasjon med de to overnevnte og arbeider aktivt med å
nøytralisere frie radikaler i kroppen.
Dose: 1/2 ts i vann eller smoothie 1-3x daglig. Anvendes best som te
i varmt vann, slik at virkestoffene aktiverer seg bedre.
Viktig: Ved enhver form for detox så kan det oppstå såkalte detox
symptomer. Du kjenner kroppen din best og hvor sensitiv din kropp
er, juster dosering deretter om du opplever kraftige
detox/avgiftningssymptomer.
Igangsett kun DETOX med sterke doser om helsen din tillater det.
Alle produktene virker som tilskudd hver for seg, det er doseringen
som avgjør kroppens evne til å igangsette detox/avgiftning, så får du
liten eller ingen virkning så kan du vurdere å øke dosen på eget
ansvar.

De øvrige tilskuddene: (ikke detox)
Disse produktene er med i pakken for å støtte immunforsvaret og
bidra til cellenæring. Hver av de øvrige boksene har doseringsforslag
på baksiden og varer ca 30 dager hver med rett dose. Bruk
doseringsforslaget bak på boksene og spe på/øk dosen om du føler
behov for det under eget ansvar.
Disse pakkene finner du her: altshop.no/celledetox
Vi håper du får godt utbytte av Active Cell Detox pakkene som er
skreddersydd for dagens behov og skal passe for de fleste.
Sjekk ingrediensene om du har allergier, utover det er det kun trygge
naturlige ingredienser i produktene.
Du kan nå kundeservice via kundeservice@altshop.no eller via
kontakt oss på www.altshop.no
Vi ønsker deg God Helhetlig Helse
Hilsen Grateful Nature teamet

