ВЕЛИКО ЧИШЋЕЊЕ ОРГАНИЗМА-ДЕТОКС!
КОМПЛЕТ ЗА ВЕЛИКО СУПЕР ЧИШЋЕЊЕ ОРГАНИЗМА-СУПЕР ЧИСТАЧ,СПЕЦИЈАЛ ЕЛИКСИР И ЧАЈ-ДЕТОКС.
Велико чишћење организма-Детоксификација организма обавља се једном годишње. Детокс је најбоље
радити у време ВАСКРШЊЕГ ПОСТА,у пролеће кад се сва твар Божја буди. Ми смо створени од Бога у
хармонији и наш организам је Творац тако савршено устројио, али услед животног темпа, брига, стреса,
неправилне исхране... долази до дисхармоније и ето разних промена-обољења. Зато прво очистимо
организам ДУХОВНО И ТЕЛЕСНО! Испитајмо своје поступке,ПОКАЈМО СЕ, ПРОМЕНИМО СЕ НА БОЉЕ,
ПОМИРИМО СЕ ,ОПРОСТИМО, ИСПОВЕДАЈМО СЕ ,ДУХОВНО СЕ ОЧИСТИМО,ПРИЧЕСТИМО СЕ И С’БОЖЈОМ
ПОМОЋУ КРЕНИМО У НОВЕ ПОБЕДЕ!!! У тако НОВО РУХО унесимо тинктуре и чајеве из БОЖЈЕ БАШТЕ!

1.СУПЕР ЧИСТАЧ ОРГАНИЗМА-АНТИОКСИДАНТ-АНТИКАНЦЕР-0,5л
Дозирање: 2 х дневно кафена кашикица-пре јела-ујутру и увече. Чисти од контаминираних токсина,
свеукупне ћелије организма.Превентивно-Антиканцер.Уколико у организму има туморозних и малигних
ћелија,уништава их. Чисти и избацује сва токсична дејства. Чисти крвне судове,јетру и бубреге...

2.СПЕЦИЈАЛ ЕЛИКСИР-АНТИКАНЦЕР, АНТИДЕПРЕСИВ,ЗА ЈАЧАЊЕ ЦЕЛОГ ОРГАНИЗМА И
ЗА РАСПОЛОЖЕЊЕ,ПРОТИВ УМОРА И МАЛАКСАЛОСТИ -1л. Вишекомпонентно лековито биље,
са медом,екстрактом прополиса и витамином Ц,у Еликсиру боровнице-за побољшање физичке и
менталне снаге, даје вољу за активностима,повећава одбрамбену снагу против разних болести,
против депресије,против анемије,регулише пробаву,убрзава перистатику,повећава тонус срчаних
мишића,побољшава циркулацију и јача крвне судове.Подиже целокупни систем организма,на виши
ниво-воље,снаге-елана и радости. Дозирање: 2 х 100мл-ујутру и увече-30-60 мин.пре јела.
Упозорење: Не давати алергичнима на мед и прополис. Због присуства антоцијанских материја,
природних боја,при употреби исте,столица је изразито црне боје.

3.ЧАЈ-БР-43 - ЗА ДЕТОКСИФИКАЦИЈУ-Чисти,спира и потпомаже избацивање токсичних материја.
За време детокса,једе се искључиво посна храна,барено поврће,воће и пуно сокова.
ИСПОВЕСТ,ПОСТ,ПРИЧЕШЋЕ-ОЧИШЋЕЊЕ-РАДОВАЊЕ!!!
С’ВЕРОМ И НАДАЊЕМ У БОЖЈУ ПОМОЋ, ДОЋИЋЕ БОЉИТАК И РАДОСТ!

ЧИШЋЕЊЕ ЦРЕВА
Неопходно је више пута годишње обавити чишћење дебелог црева! Најмање спојите два дана
узастопно(када сте слободни) увече попијте Чај за опстипацију-чишћење црева бр.13,а ујутру пре свега,
конзумирајте раствор за велико чишћење црева. У 1л куповне воде(Одменса,Пролом,Роса...) или чисте
изворске воде, додајте 2 супене кашике морске-јодиране соли и сок од 2 лимуна, добро промућкати и
испити раствор ујутру-наштину у интервалу од 20мин. Затим очекујте реакцију. Ако се појаве благи
болови-грчеви у стомаку и пражњење,значи почело је чишћење.Очекујте реакцију током целог дана.
Зато узмите тај дан за тиховање,опуштање и чишћење цревног тракта. Имајте добре мисли одмарајте,
слушајте тиху музику која вас опушта, а најважније је као и увек-МОЛИТЕ СЕ И ОБРАЋАЈТЕ СЕ ТВОРЦУ,
СПАСИТЕЉУ- ЗА ЗДРАВЉЕ И СПАСЕЊЕ И БЛАГОДАРИТЕ ЗА СВАКИ ДОБРИ ДАР! Увече Чај и купка
СМИРАЈ-бр.4 - за смирење и спавање,опуштање организма. Испите чај и од остатка направите купку.
Боравите у кади у млакој води 20-так минута. Ово поновите више пута годишње.
ВЕЛОКО ЧИШЋЕЊЕ ЋЕЛИЈА-ОРГАНИЗМА-ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНО ЧИШЋЕЊЕ ЦРЕВА ВИШЕ ПУТА
ГОДИШЊЕ-ПО ПОТРЕБИ - ЈЕ ПРОГРАМ-ПРЕВЕНТИВА ЗА ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА И РАСПОЛОЖЕЊА.

