
 

 ת כתוצאה מרעלים המצטבריםת נגרמומחלות רבו למה דיטוקס?

אופטימאלי  בגופנו ומשבשים את פעילותן של המערכות החיוניות לתפקוד

ללא הרף משופע ברעלים החודרים לגופנו ה. אנו חיים כיום בעולם של הגוף

ת ו, המערכבאותה העת. שאנו נוטלים דרך האוויר, המים, המזון והתרופות

ת כתוצאה ות ונחלשונו, הולכבאופן טבעי בגופהפועלות  לסילוק רעלים,

ת שומנים, סוכרים, חומרים משמרים, , עתירמהמעבר לתזונה מתועשת

צבעי מאכל ושאר תוספים. כתוצאה מהיחלשותן אין המערכות משפרי טעם, 

 מסוגלות לסלק את הרעלים מגופנו ביעילות. 

שהדרך להבראה מכל סוג  ,שונה מזו שבעבר לריפוי ולהבראה. היום כבר ברור גישהמצב דברים זה דורש 

בראש  ,מחייבת ת הסרטןומחלאוטואמוניות ומחלות  ,ניווניות קשותמחלות כרוניות, של מחלה ובעיקר ממחלות 

טיהור הגוף מרעלים. אין דרך לרפא מחלה מבלי להתייחס לסביבת הגידול שלה. אם סביבת הגידול  את ,ובראשונה

 מאפשרים ריפוי מלא.  משובשים ואינםוהפעילות המטבולית ת פינוי פסולת תאי, מזוהמת הרי שההזנה התאית

באמצעות רעלים סביבתיים(  )פתוגנים שונים +ניקוי רעלים שהצטברו במעי וברקמות שונות בגוף  -אם כך 

שילוב של תוספים ותזונה הוא הליך חיוני שבלעדיו יקטנו משמעותית הסיכויים להשיג החלמה מלאה לאורך זמן. כבר 

 או כעל אופנה, שהיכולת לבצעה שמורה למעטים בלבד. כעל מותרות  להסתכל על הליך הטיהור לא ניתן

 RESULTS( של חברת DETOXלאחר שנים רבות של חיפוש אני גאה להציג למטופלי את מערכת הטיהור )

RNAחדשה . לימוד לעומק של המוצרים והמחקרים המגבים אותם, שכנעו אותי כי מוצרים אלה מהווים "קלאסה "

בתחומם ואין לי ספק כי השימוש בהם ישפר בכמה דרגות את התוצאות שהשגנו באמצעות התזונה והתוספים בהם 

 להציע את התוספים למטופלינו. ונרגשת אני שמחה  השתמשתי עד עתה.

 חדשים. 3בן  טיהורל של רכישת ערכהלהלן עלויות )בדולרים( 

ITEM EACH PACKAGE CONTAINS ITEM UNIT 
PRICE $ 

NUMBER 
OF UNITS 
TO ORDER 

TOTAL IN $ 
 

 הערות

Ultimate Body Detox 
System 
- ACS 200 
- ACZ NANO 
- ACG   
 

 : בקבוקי ספריי 3
 יוני כסף -
 קילטור )סופח רעלים(  -
 גלותתיון -

 3X3=9סה"כ  
בקבוקים המספיקים לניקוי של  

 חודש ימים.  

התשלום יעשה בש"ח  678.75ִִ 3 184.95 711
ויחושב ביום התשלום 

 בקישור הבא: 

https://www.cal-
online.co.il/he-
IL/Cal/GoingAbroad/Pag
es/calculator.aspx?Q=Re
sults 

החבילה תישלח לכתובת 
המטופל. אחריות האיסוף 

 היא על המטופל. 
יש לקחת בחשבון כי 

במועד איסוף החבילה 
מע"מ  בגיןיגבה תשלום 

 בדואר. 

ACR Regen Extra 
Strength - 2oz Spray 

בקבוק של ספריי של חומצות  1
 אמינו )מספיק לחודש ימים( 

511 29.95 3 89.85 

SHIPPING     33.95 

TOTAL      802.55 
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)יש  וב המוצרים הכלולים בערכת הדיטוקס הראשונית(.)מסומנים בצהטבלת עלויות 

 להוסיף מע"מ למחיר בדולרים(

 


