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Detoxikace organismu
- je to celková očista těla od nahromaděných jedovatých látek (toxinů). Tyto látky jsou různého
původu od mikroorganismů, parazitů až po látky chemické podstaty. Je takřka nemožné se jim
vyhnout, je však možné se jich průběžně zbavovat pravidelnou očistou.

Překyselení organismu
Ze všech složenin našich tělesných sil se kyseliny projevují jako ty nejškodlivější.
Hippokrates
Organismus každého z nás je uzpůsoben tak, že bychom se mohli dožít až 130 let. Svým
stylem života si buď dokážeme zachovat zdraví až do pokročilého věku, nebo naopak přivodit
nemoci a předčasnou smrt.
Zloba, stres, nevhodná skladba stravy nebo nepřiměřené jednání nám odečítají potřebné body
z našeho životního konta. Zároveň se tak vytváří vhodné prostředí pro onemocnění a bolest.
Existuje nespočet nemocí, ale pouze jediná jejich příčina: nevhodný způsob života. Jsou dvě
příčiny nezdravého způsobu života - nevědomost a nedbalost. Obě lze kdykoliv odstranit a
jediným účinným lékem je naše prohlédnutí. Mnozí z nás si však raději vezmou prostředek proti
bolesti, a když zabere, namlouvají si, že jsou již zdraví.
Překyselení organismu je v současnosti jednou z nejnebezpečnějších civilizačních chorob,
protože zdraví je bezprostředně závislé na rovnováze mezi kyselostí a zásaditostí našeho těla.
Překyselení způsobuje většinu nemocí a důkladné odkyselení a doplnění minerálních látek v
těle tvoří základ každé terapie.

Všeobecné projevy překyselení
-

nedostatek energie a stálá únava
apatie a snížená výkonnost
těžké končetiny nebo bolest ve svalech
náhlá únava po jídle
citlivost na chlad a nepříjemný pocit chladu v těle
zřetelná změna váhy (zhubnutí nebo ztloustnutí)
zvýšená náchylnost k nemocem
častá onemocnění z nachlazení
zpomalené hojení ran
poruchy prokrvování
neustále studené končetiny

Co vše překyseluje náš organismus
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-

nesprávná výživa a nevhodné potravinové doplňky anebo žádné
nedostatečné žvýkání potravy
zlost, strach, úzkost, psychické zatížení
chemické léky a tablety
smog
nikotin
cukr a alkohol

Následky, které mohou vznikat díky překyselení
- zácpy, průjmy
- plísňová onemocnění
- deprese, psychické poruchy
- potíže při učení
- alergie, artritida, astma, bolesti hlavy, bolesti v zádech, celulitida, cukrovka, deprese,
kožní problémy, hemeroidy, onemocnění kloubů, jater, ledvin, obezita, neplodnost, senná rýma,
vypadávání vlasů, svalové potíže atd.

Pro bližší informace - přímo v salonu, po telefonické domluvě na tel. 777 597 550 nebo
prostřednictvím e-mailu: Brunclikova.kosmetika@seznam.cz
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