Aqua Detox
Den nya vägen att själv
återbalansera kroppens energifält
och celler, tillföra syre till
blodcellerna och samtidigt rena
kroppen från miljögifter,
tungmetaller och andra toxiner.
Aqua Detox - antagligen den mest effektiva utrensningsmetoden - hjälper kroppen att själv
återbalansera energifält och celler, samtidigt som kroppen renas från toxiner och pH
värdet förbättras.
Vad händer under behandlingen?
Enkelt uttryckt så placerar man fötterna i karet med angenämt varmt vatten och tillfogar
lite saltlösning för att förbättra vattnets ledningsförmåga. När coilen sätts i vattnet och
strömmen slås på så skapas en elektrolys - Aqua Detox fotbadet använder sig av vattnets
elektrolys att frigöra negativa joner i hög koncentration i fotkarets vatten. Dessa negativa
joner absorberas in i kroppen genom osmos, och resulterar i att kroppens vävnad och röda
blodceller tillförs ny energi och syre.
Kroppen svarar med en förstärkt utsöndring av toxiner genom njurarna och levern, som får
hjälp att bättre utföra sina funktioner. Utsöndring sker via urin, tarm och hud, både under
och efter behandlingen, i normalfall under upp till 48 timmar efter badet, och mest genom
urinen. En mindre del av toxinerna flyter ut i karets vatten, och utsöndringen fortsätter när
kroppen rensar sig själv genom de naturliga vägarna.
Kroppens celler återfår sin naturliga balans och fungerar bättre.
Vattnet i karet färgas även utan att fötterna är i vattnet, detta är ett resultat av
elektrolysen.
Man bör ta 6-8 behandlingar under första månaden för att uppnå bäst effekt, aldrig oftare
än varannan dag. Vid sjukdom bör frekvensen minskas, eller också väntar man med Aqua
Detox baden, då kroppen behöver energi för att bekämpa sjukdomen.
Vad kan du förvänta dig av Aqua Detox™ behandlingar?
Sunda individer kan förväntas känna sig piggare, lättare, och må bättre. Många med smärtor
av olika arter, svullna leder, fibromyalgi kan känna smärtlindring efter några behandlingar.
Eksem förbättras i många fall. Lever och njurar får hjälp att lättare och effektivare sköta
sina uppgifter - att eliminera slaggprodukter och toxiner.
Aqua Detox kan hjälpa med utrensning av tungmetaller inklusive amalgam, detta påskyndas

genom att tillsätta 5-8 droppar sanum germanium i vattnet vid badet, apparaten bör sättas
till 2,0 - 2,1 AMP
Vitaliteten ökar redan efter en Aqua Detox behandling, mätningar visar på resultat mellan
plus 24 och 47 %
Under och efter Aqua Detox behandlingen ökar temperaturen i benen med mer än en grad
C - detta indikerar en betydande förbättring i cirkulationen
Blodcellerna visar en klar förbättring redan efter en behandling, dom blir mera robusta,
lever längre, och orenheterna som fanns före behandlingen har i stort sett försvunnit.
Behandlingarna tillför cellerna energi och limiterar fria radikaler.
Aqua Detox behandlingen läker inga sjukdomar och är ingen medicinsk produkt.
Behandlingen är ett säkert, effektivt och bekvämt sätt att minska eller eliminera toxiner och
att återbalansera kroppens energifält och celler.
När dom elektromagnetiska fälten är balanserade, så fungerar kroppens organ på ett bättre
sätt. Det bioenergetiska fältet spelar en viktig roll i tillförseln av både syre och näring och
utsöndring av avfallsprodukter. Med en kropp i bio-energetisk balans och fungerande celler
kan kroppens organ fungera bättre.
Utrustningen
Aqua Detox maskinen består av tre komponenter – ett
fotkar, en elektrisk styrenhet, och en coil.
Aqua Detox är sedan december 2004 godkänd av EU
som medicinsk apparat klass 2 A.
Det finns personer som inte bör få behandling med AquaDetox:
Personer som har pacemaker, njurtransplantationer eller andra organtransplantationer och
på grund av det intar immunsuppressiva medel. Epileptiker ( endast under professionell
övervakning), och havande och ammande kvinnor (någon behandling innan man vet om
graviditeten har ingen negativ effekt, men man bör avstå från fler behandlingar under
havandeskapet).
Samråd bör ske med läkare vid minsta tveksamhet.
Välkommen att boka din behandling med Aqua Detox!
Klicka här för bokning i vårt webbaserade system.

