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ION DETOX hoito 

 

 

Hoito poistaa kuona-aineita elimistöstä. 

  

Tämän päivän ympäristössä altistumme ilmansaasteille, teollisesti valmistetulle 

ravinnolle, myrkyille ja haitallisille kemikaaleille. Saasteita on kaikkialla 

ympärillämme.  

Raskasmetallijäämät kertyvät elimistöömme nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ja 

sen tuloksena allergiat sekä fyysiset että henkiset ongelmat lisääntyvät 

lisääntymistään. 

 

Ion Detox hoidon avulla voidaan kehoon kertynyttä vierasainevarastoa tehokkaasti 

poistaa.  

Hoito on miellyttävää ja perustuu jalkojen kautta virtaavan lymphanestekierron 

puhdistamiseen elektrolyysin avulla. 

 

Emäksinen keho on terve keho. 

pH arvo mitataan välillä 0 - 14 ja pH 7 on neutraaliarvo.  

Kaikki 7 suuremmat arvot ovat alkalisia ja alle 7 arvot ovat happamia.  

Terveen elimistön pH on 7 tai hieman yli.  

 

Kuten useimmat elävät organismit, ihmiskeho ei toimi oikein ilman tasapainoista 

pH:ta.  

Sairaudet ja taudit eivät selviä alkalisessa ympäristössä, mutta ne kukoistavat 

happamassa ympäristössä. Liian hapan pH vähentää kehosi kykyä imeyttää 

vitamiinit, mineraalit, ravintolisät ja muut ravinteet ja vähentää solujen 

energiantuotantoa sekä estää kehon luonnollisen solujen korjausmekanismin.  

Liian hapan pH myös vähentää kykyä poistaa raskasmetalleja ja rasvahappoja 

aiheuttaen niiden kertymisen kehoon. Se voi puolestaan johtaa kasvainten 

muodostumiseen ja tekee alttiimmaksi väsymykselle ja sairauksille. 
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Ion Detox hoidon edut: 

 

 haitallisen kuonan poisto elimistöstä 

 voimistaa immuunijärjestelmää 

 parantaa yöunien laatua 

 vähentää nesteen kertymistä 

 pienentää tulehdusriskejä kehossa 

 rentouttaa 

 hapettaa kehoasi 

 energisoi 

 iho puhdistuu ja näyttää terveemmältä 

 heikentää bakteerien toimintakykyä elimistössä 

 auttaa taistelussa sienisairauksia vastaan 

 parantaa kehon joustavuutta 

 poistaa raskasmetalleja 

 auttaa pH- tasapainon saavuttamisessa ja ylläpidossa 

 nopeuttaa sairauksista toipumista 

 edesauttaa ruuansulatusjärjestelmää 

 helpottaa useiden kiputilojen hoitoa 

 auttaa painonhallinnassa 

 helpottaa terveellisimpiin elämäntapoihin siirtymistä 

 parantaa soluhengitystä 

Hoito ei sovellu, jos hoidettavalla on: 

 jos hoidettavalla on sydämentahdistin tai muu sähköinen laite asennettuna 

elimistöön. 

 tehty elimen siirtoja 

 kehossa rautaa 

 sairastaa epilepsiaa 

 raskauden tai imetyksen aikana 

 immuunijärjestelmää hidastava lääkitys 

 


