
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, 
ktorú ste nám prejavili kúpou tohto 
výrobku. Veríme, že s ním budete plne 
spokojný. Tento návod slúži pre správne 
používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho 
prípadné ďalšie použitie. pred použitím
si, prosím, prečítajte všetky inštrukcie
a rady týkajúce sa používania.

UPOZORNENIE:
Detoxikačné náplasti sú čisto prírodným 
doplnkom, nejedná sa o liečivo.

Balenie obsahuje:
40 ks detoxikačných náplastí 

Zloženie:
extrakt z drevného octu, extrakt z 
bambusového octu, turmalín, chitosan, 
rastlinné vlákno, vitamín C, dextrín

Výrobca:
Vyrobené v EU. Certifikované pre zdravotnú 
nezávadnosť a povolenie
predaje v Európskej únii. Y.S.S. Europe BV, 
Holandsko.

Funkcia náplastí:
• uvoľňujú nežiaduce toxíny
• zvyšujú hladinu energie
• znižujú bolesti a únavu
• zbavujú stresu
• zrýchľujú metabolizmus
• zlepšujú krvný obeh
• sú úplne diskrétne (kým spíte)
• jednoduché používanie

Náplasti predstavujú najnovšiu 
detoxikačnú terapiu, ktorá pomáha 
zabrániť hromadeniu toxínov v tele, a tým 
výrazne znižuje možnosť ochorieť. Náplasti 
obsahujú prírodné látky, ktoré aktivujú 
akupunktúrne body na chodidlách
a odvádza nimi z tela toxíny. Stačí, keď 

si ich na noc nalepíte na chodidlá a ráno 
ich zase odlepíte. Po zložení si môžete 
všimnúť, že náplasti počas používania 
nápadne sčernejú, to znamená, že vo vás 
bolo nahromadené mnoho toxínov. Čím 
dlhšie náplasti budú používané, tým menej 
sa budú náplasti sfarbovať do čierna, ale 
budú svetlejšie. Potom môžete používať 
náplasti raz týždenne. Náplasti je možné 
použiť aj na iné časti tela, napríklad na 
chrbát, kolená či lakte.

Používanie:
Umyte si a osušte chodidlá, pomaly zlúpnite 
papier z lepiaceho štvorca a prichyťte naň 
nepriedušnou časť detoxikačného balíčka. 
Potom prilepte na chodidlo (priedušnou 
časti smerom k pokožke) alebo na inú 
odporúčanú časť tela. Po 8-10 hodinách 
odlepte. Utrite povrch mokrým uterákom, 
aby chodidlá nezostali lepkavé. Náplasť 
zahoďte. Používajte každý deň, až kým 
sa náplasť neprestane tmavo sfarbovať. 
Potom stačí používať náplasť raz týždenne.

Kontraindikácie:
Žiadne kontraindikácie nie sú známe, ale 
v prípade, že zistíte akékoľvek nežiadúce 
účinky alebo alergickú reakciu ukončite 
aplikáciu a o ďalšom použití sa poraďte so 
svojím lekárom.

Upozornenie:
Nedávajte na otvorené rany. Nepoužívajte 
pri ochorení, prípadne sa poraďte
s lekárom.

Skladovanie:
Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Nevystavujte účinkom slnečného žiarenia.
Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich 
zvierat.

DETOXIKAČNÉ NÁPLASTI
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