
    děti } 30-denní očista
30-denní očista pro děti je program, který pomáhá tělu zbavit se toxických nánosů a podpoří funkci 
tělesných orgánů a systémů. 
Tato očista má 3 fáze: Oživení, Vynulování, Obnova.

IQ Mega
Tento výživový doplněk je kombinací esenciálních olejů a Omega3  mastných 
kyselin získaných z mořských a rostlinných zdrojů, spolu s karotenoidy, které 
podporují zdravou funkci mnoha tělesných orgánů.
Užívání: 1 čajová lžička denně

A2Z Chewable
Tento produkt je kombinací vitamínů B, rostlinných výtažků a vitamínů A,C 
a E. Podporuje zdravou imunitu vašeho dítěte, antioxidační ochranu zdravý 
vývoj buněk a optimální zdraví a dlouhověkost. Navíc se skvělou melounovou 
příchutí.
Užívání: Děti nad 4 roky: 2 tablety denně s jídlem.

DigestZen TerraZyme
Tento produkt obsahuje patentovanou směs přírodních enzymů
Užívání: Otevřte kapsli a přidejte ji do jídla nebo pití. Funguje skvěle v jogurtu 
nebo v jablečné šťávě!

Tamer
Napomáhá dobrému trávení. 
Užívání: Aplikujte na bříško nebo na chodidla. Po jídle, případně při cestovní 
nevolnosti.

Zendocrine 
Tato směs je určena k detoxikaci těla a k ozdravění jater, plic, ledvin a kůže.
Ředění: do 10ml roll-on lahvičky - 1kapku na každý rok dítěte  - do 12-14 
let (podle citlivosti dítěte).  Příklad: Pro 5.-leté dítě 5kapek. Doplňte Frakc. 
kokosovým olejem. Starší  děti mohou užívat Zendocrine v kapslích. 
Užívání: Mažte ráno na chodidla.

Očista  GI traktu
Smíchejte: Lemon, Lemongrass, Melaleuca, Oregano, Peppermint a Tymián.
Ředění: 2-5 let: 1kp od každého do 10ml lahvičky, doplňte Frakcionovaným 
kokosovým olejem. 6-10 let: 2kp od každého, 11+: 3 kp od každého
Užívání: Mažte na chodidla - ráno a večer

PB Assist Jr
Probiotikum obsahující 5miliard živých bakterií 6 různých probiotických 
kmenů, které jsou obzvláště důležité pro děti. 
Užívání:  Jeden sáček denně, do vody nebo přímo do pusy, nejlépe na noc.

DDR Prime
Tento buněčný komplex je patentovanou směsí pro podporu buněčného 
zdraví, správného fungování a obnovy buněk. 
Ředění: do 10ml roll-on lahvičky - 1kapku na každý rok dítěte  - do 12-14 let 
(podle citlivosti dítěte).  Příklad: Pro 5.-leté dítě 5kapek. Starší  děti mohou 
užívat DDR Primev kapslích. Doplňte Frakc. kokosovým olejem. 
Užívání:  Aplikujte na chodidla - ráno a večer.

Esenciální olej citron/Lemon
Tento olej přirozeně čistí tělo a napomáhá trávení.
Užívání: 1kp oleje do 1/4 litru vody nebo ovocné/zeleninové šťávy., 3x denně.

OžIVění                    (dny 1-10) VynuLOVání            (dny 11-20) OBnOVA                  (dny 21-30)
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