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Du sitter med fötterna i vattnet i 30 minuter
- ingen svett, inga konstiga drinkar, ingen
stress, ingen speciell diet – allt som är viktig
sker i din kropp där organen som skall rena
din kropp från slaggprodukter och toxiner
får hjälp att utföra sitt arbete.
Även blodcellerna blir renare, lever längre,
och syre tillförs blodet
Prof Dr Jacek Giovanoli - Jakubczak, internist
före beh.
Efter beh.

En pilotstudie genomfördes i England 2005 och resultaten
har publicerats i CAM magazine, en tidskrift för professionella alternativmedicinare.
Artikeln i sin helhet finns på vår hemsida, här nedan några
punkter :
1. Aqua Detox valdes för testen pga att detta är
originalmodellen från England som fortsätter att
vara mest populär hos terapeuterna
2. De resultat man kom fram till visade en förvånansvärd konstant överensstämmelse. Man kunde visa
att Aqua Detox behandlingen uppnår en vetenskaplig mätbar och återkommande effekt hos testgruppen
3. Behandlingen påverkar kroppens elektriska funktioner och tillför energi som hjälper kroppen att
utsöndra toxiner
4. Mikroskopisk blodanalys visade ett bättre flöde av
blodcellerna
5.
de övergripande resultaten av denna pilotstudie
var imponerande
——————————————————————————

Kärl-elasticiteten förbättras
med Aqua Detox behandlingar :
Mätningar utförda med fingerplethysmograf i
samband med Aqua Detox behandlingar utförda av Diplomerad Homiatriker/Naturterapeut
Pernilla Örnéus visar kraftigt förbättrade värden.

AQUA DETOX™

En möjlighet
till en
bättre hälsa

Det hela börjar när du sätter
dina fötter i det varma vattnet och fortsätter att positivt
påverka upp till två dygn efter
behandlingen

Boka din behandling nu hos:

Gulli Byman Ruud
Björsgårdsvägen 2 E
533 73 Källby
0705 44 28 26
www.valmo.se

Genom urinreagens test har
jag sett hur lever, njurar,
galla, mag- och tarm
överbelastningar har
förbättrats utan några
övriga behandlingar.
– Dipl.homiatriker Pernilla Örnéus

Alla har vi behov av att minska
halten av toxiner i kroppen så
att cellerna kan återbalanseras
och arbeta mera effektivt

Aqua Detox maskinen arbetar enligt de fysiska och fysiologiska koncepten av elektrolys, dialys, jontofores
och homotoxikologi.
Återkommande användning av Aqua Detox förbättrar
och påskyndar kroppens naturliga avgiftningsprocess.
Elektrolys av saltlösningen ökar penetration av sodium
joner i vävnaden vilket är bra för cellernas metabolism.
Detta förbättrar utsöndringen av slaggprodukter
(toxiner) från cellerna och vävnaden. Cellernas calcium
-natrium pump aktiveras av en förbättrad jon-växling
som i sin tur ökar energiflödet till individuella kroppsceller.
En kraftigare naturlig kroppsavgiftning under en Aqua
Detox behandling hjälper kroppen att regenerera-se
homotoxokologi teorin. Detta märks i ökad lukt och färg
av urinen, som transporterar upp till 80 % av toxinerna
som kroppen utsöndrar. Organ som involveras i kroppens avgiftningsprocess är njurar och lever.
Aqua Detox behandlingen innebär en positiv
påverkan på lever och njurfunktionen och återkommande behandlingar underlättar för dessa
organ att fungera bättre.
Jontofores processen har i många år används för att
minska svettningar. Minskad svettning, speciellt
vad gäller fötterna, kan vara en nyttig men också trevlig sidoeffekt av Aqua Detox behandlingar.

När strömmen slås på går processen igång joniseringen hjälper avgiftningen i kroppen.
Vattnets färgförändring är ett resultat av
elektrolysen och ingen diagnos kan härledas
ifrån detta, från fötternas porer utsöndras
endast några få procent av hela processen.

AQUA DETOX behandlingar är således passande för :
förstärkt avgiftning av kroppen
en reduktion av toxiska belastningar på kroppen och dess
organ
aktivering av blodcirkulation och metabolism
energiökning till kroppens celler
minskad svettning
minskad kroppslukt
AQUA DETOX behandlingar kan tas i samband med, eller som
en förstärkning av andra terapeutiska metoder men kan också
användas i förebyggande syfte för bibehållen hälsa och välmående.
Man bör vara observant på att Aqua Detox behandlingar kan
förstärka effekten av vissa andra terapier.
Aqua Detox behandlingar läker inga sjukdomar, det har dock
visats i vetenskapliga undersökningar att negativt laddade
joner i blodflödet främjar tillförseln av syre till cellerna och vävnaden, påverkar kroppens elektriska funktioner och tillför
energi som hjälper kroppen att utsöndra toxiner. Behandlingen
förbättrar kroppens pH värde, är basbildande, vilket minskar
syran i kroppen. Dr Theodore Baroody säger :

the root cause of all disease is tissue toxicity
Vi rekommenderar 6—8 behandlingar som en första utrensning, aldrig oftare än varannan dag, och gärna en till två
gånger i veckan. Man bör sedan följa upp detta med kanske
en eller två behandlingar i månaden, eller enligt rekommendation av terapeut.
Alla redovisade resultat är specifika för Aqua Detox och
kan inte relateras till andra fabrikat

Urinprov före och dagarna efter behandlingen visar ökad förekomst av tungmetaller och
t.ex. urinsyra och transfetter, samtidigt som
halten av toxiner i kroppen minskar.
Gör något nyttigt för din kropp -
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