Специална Йонна Детоксикираща процедура
ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР – София
Неограничени възможности да се радвате на постоянен извор на живот
Искате ли да бъдете винаги млади? Искате лида бъдете винаги красиви? В китайската
легенда за Чанг Санфенг, великия майстор на Ушу, се казва, че той живял повече от
120 години. Сигурни сме, че Вие му завиждате и копнеете за същото. Сега с помощта
на високо технологична апаратура и биотехнологии и след многократни изследвания,
китайски и чуждестранни учени стигнаха до заключението, че продължителността на
човешкия живот би трябвало да бъде 120 години. Може да се каже, че великият
майстор Чанг просто се е радвал на истинската продължителност на живота и хората
биха могли да живеят много повече. Но защо толкова малко хора в света живеят до 120
години?
Фактът е, че повечето от нас остаряват прекaлено бързо, за да се радват пълноценно
на живота, който би трябвало да ни принадлежи. Значи някой ни е отнел около 50
години? След дълги проучвания учените най-после откриха отговора. Първопричината
са токсичните вещества, които ние поемаме чрез нашия начин на живот и хранене,
индустриалния прах и замърсяването на въздуха. Токсините и отпадъците от
метаболизма на нашето тяло и отлаганията, които играят ролята на развъдник на
микроби, са друга причина. Разрушаването на автоимунната система от токсични
вещества причинява намаляване на имунитета и размножаване на вируси и довежда
тялото ни до състояние на полу-здраве и това влияе на продължителността на нашия
живот. Така става ясно, че ние можем да се радваме на дълъг живот като този на
майстор Чанг само ако можем да детоксикираме и изчистим тялото си. Ето защо хората
от всички времена са изучавали начините за детоксикация. Без съмнение
детоксикацията трябва да следва някакви научни методи, иначе ще навреди на тялото
ни. Както се счита в съвременната медицина, всяко лечение има и токсични фактори в
някаква степен. Процедурата на детоксикация чрез лекарства причинява вторични
токсини. Новите токсини идват преди пълното елиминиране на старите. Има ли нов
метод, който да замени детоксикацията чрез лекарста? Отговорът е: ДА!
Американски учени развиха метод за цялостно изчистване – SPA детоксикацията. Тя
може да пречисти всички клетки в тялото ни, да повиши имунитета ни и да освободи
напълно тялото ни от токсините. Тя е бърз и ефективен метод без странични ефекти с

отлична ефикасност за детоксикацията и здравето, доказан в хиляди случаи. Като
необходим за здравето продукт, той може да ни даде живот, по-дълъг от този на
майстор Чанг, стига да го използваме непрекъснато.

Защо се нуждаем от детоксикация?
Защото ние поемаме всякакви видове опасни вещества всеки ден. Например: месото,
което ядем, съдържа остатъчни антибиотици и хормони; кората на зеленчуците и
плодовете съдържа остатъчни пестициди и биоциди, повърхностите в къщи и в офиса
съдържат метанал – един вид радиоактивно вещество; всички видове електрически
уреди произвеждат електромагнитно замърсяване; изгорелите газове навън,
индустриалния прах, отпадъчните газове и др. Тези опасни вещества влизат в тялото
ни чрез дихателната система, кожата и порите, разпространяват се до всеки орган в
цялото тяло чрез кръвоносната и лимфната система, накрая се отвеждат в черния дроб,
където се филтрират и се превръщат в химични съединения, които достигат други
органи и се изхвърлят от тялото. Ако има проблем с някой от органите и той не работи
добре, опасните вещества се натрупват в тялото ни, отнемат силата ни, увреждат
имунитета ни и ни разболяват. Поради замърсената среда, в която живеем, опасните
вещества остават в тялото ни и предизвикват потенциален риск от болести. Само
детоксикацията може да изчисти тялото ни от „боклука” и да ни върне здравето.

Нивото на рН определя състоянието на организма, както следва:
• 7,3 - 7,4 – оптимално здраве и енергия, при което вирусите, бактериите, гъбичките ,
паразитите и раковите клетки не могат да оцелеят
• 6,8 – начало на метаболитна ацидоза
• 6,4 – влошено храносмилане
• 6,0 – в клетките постъпва 10 пъти по малко кислород
• 5,5 – дегеративни заболявания, рак
• 5,0 – животозастрашаващо състояние, в клетките постъпва 100 пъти по малко
кислород

Симптоми на повишената киселинност – ацидоза
Начални: умора, главоболие, подуване на корема, акне, запек, хранителни алергии,
пристъпи на паника, забавени движения, болки в ставите.
Средни: астма, бронхит, псориазис, гъбички, депресия.
Разширени: свръх тегло, артрит, диабет, левкемия, сърдечни болести, мигрени,рак.

Свободните радикали и здравето
Свободните радикали са един вид активни молекули, произведени в хода на жизнената
функция на тялото (резултат от насищането с кислород). При нормални условия поголямата част от кислорода, който взема участие в метаболизма, се съединява с
водород и образува вода. Но 4-5 процента от кислорода може да образува
супероксиден анион в процеса на катализата на ензимите. Този супероксиден анион
може да образува диводороден пероксид (перхидрол). Супероскидния анион и

диводородния пероксид принадлежат към групата на свободните радикали. Свободни
радикали означава атоми, йони или молекули, които имат несвързани електрони в
своята най-външна електронна орбита.
Свободните радикали съществуват в много форми като кислородни радикали и
хидроскилна група. Те могат да регулират предаването на сигнали между клетките,
растежа на клетките, както и да подтискат вирусите и бактериите. В същото време
обаче, поради тяхната висока окисляваща активност, те са особено нестабилни. Ако в
нашето тяло има прекалено много свободни радикали, те атакуват клетъчните и
митохондриалните мембрани, реагират с ненаситените мастни киселини в мембраните и
усилват
липидната
пероксидация.
Последица
от
липидната
пероксидация
(малондиалдехид и др.) е разпадане на повече свободни радикали и така се получава
верижна реакция на свободните радикали. По този начин целостта на мембранната
структура се нарушава и мускулите, чернодробните клетки, митохондриите, протеините
и нуклеиновите киселини (ДНК, РНК) дегенерират. Това води до всестранно увреждане
на клетки и органи и заболяване от различни болести като възпаления, рак,
кардиомиопатия, старчески катаракт, астма и други, както и до стареене на нашето
тяло. И така, свободните радикали са директен участник и причинител на болестите,
стареенето и смъртта.
Влияние на отрицателните йони върху човешкото тяло
1.Влияние върху нервната система:
Усилва функцията на кората на главния мозък и мозъчната активност, възбужда
нервните клетки, повишава работната ефективност и повишава качеството на съня.
Отрицателните йони също могат и да повишат окислителните процеси в мозъчната
тъкан и да я стимулират да получава повече кислород.
2.Вляние върху сърдечно-съдовата система:
Отрицателните йони имат очевидно влияние върху работата на кръвоносните съдове,
потискат нивото на холестерол в серума, пречистват кръвта, предотвратяват
натрупването на мазнини по стените на кръвоносните съдове, подобряват
циркулацията на кръвта, облекчават ангиоспазмите и стабилизират кръвното налягане.
Отрицателните йони са много добро средство за подобряване на сърдечната функция и
храненето на сърдечния мускул, както и за възстановяването на пациенти с високо
кръвно налягане и мозъчно-съдови заболявания.
3.Влияние върху кръвоносната система:
Както беше потвърдено при изследванията, отрицателните йони могат да забавят
кръвния ток, да удължат времето за коагулация, да повишат съдържанието на кислород
в кръвта и да допринесат за доставянето, абсорбирането и оползотворяването на
кислорода.
4.Подобряват дейността на NK-клетките,
естествени клетки-убийци, които могат да разрушават раковите клетки и да подтискат
образуването и израждането на рака.
5.Подтискат ахроматичните съединения,
които причиняват раздразнителност и възпаления и намират приложение при
лечението на кожата и грижите за красотата. Например лечението с отрицателни йони
лекува бързо кожни изгаряния. Нещо повече, отрицателните йони влияят върху
раздразнителността, а приложението им при лечението на херпес и псориазис все още
е на етап изследвания.
6.Предотвратяват атеросклерозата

и образуването на пероксидни липиди. Голямата плътност на положителните йони и
свободните радикали причинява окисляване на мазнините, а бързото окисляване на
мазнините причинява по-бързо стареене на организма.
7.Почиства отпадъчните вещества от кожата,
подобрява дейността й дава очевидни резултати при грижите за красотата.

Колан с инфрачервено излъчване
Последните изследвания показаха, че бамбуковият въглен, направен от петгодишни
бамбукови дървета от отдалечените планини, рафиниран чрез висока температура, има
силно абсорбиращо действие, пречиства въздуха и водата и регулира влажността.
Бамбуковият въглен също излъчва далечно-инфрачервени лъчи, отрицателни йони и
абсорбира електромагнитните вълни. Коланът, направен от бамбуков въглен затопля
тялото, облекчава мускулните болки, подобрява дейността на клетките и ускорява
циркулацията на кръвта.
Далечно-инфрачервените лъчи на колана с бамбуков въглен могат да помогнат като:
1. Намаляват схващанията на ставите
2. Облекчават мускулните спазми
3. Повишават кръвния ток
4. Облекчават болките
5. Влияят на наранявания на меките тъкани
6. Повишават еластичността на колагеновата тъкан
7. Помагат за устойчивостта срещу възпалителни инфилтрати, отоци и потене.
Въпреки, че дължината на вълните на далечно-инфрачервената терапия е прекалено
голяма, за да може окото да я долови, ние можем да усетим нейната енергия като
фина, лъчиста се топлина, която прониква до 9 сантиметра под кожата. Така че
далечно-инфрачервената терапия е също вид светлинна и топлинна терапия. Тя работи
като подобрява здравето чрез следните принципи:
1.Подобрява микро циркулацията чрез прилагане на силен ефект на ротация и
вибрация на молекулярно ниво, което е биологически благотворно.
2.Повишава снабдяването с кислород и хранителни вещества на кръвните клетки в
областите на меките тъкани.
3.Поддържа функцията на белите кръвни телца и по този начин повишава имунния
отговор и елиминирането на чужди патогенни и клетъчни отпадни вещества.
4.Отстранява натрупаните токсини чрез подобряване на лимфната циркулация, което
често е в основата на много здравословни проблеми. Натрупването на токсини в
здравото тяло може да блокира нормалната кръвна циркулация и да отслаби
клетъчната енергия. Когато се приложи далечно-инфрачервената терапия, водната
молекула, която е капсуловала токсините, се загрява и започва да вибрира. Тази
вибрация намалява йонните връзки на атомите, които държат заедно молекулите на
водата. Когато водните молекули се разпаднат, капсулованите газове и други токсични
вещества се освобождават и тялото се подмладява.
5. Подпомага регенерацията и бързото лечение.
6.Повишава метаболизма между кръвта и тъканите. Стимулира хипоталамуса, който
контролира производството на неврохимични съединения, включени в такива
биологични процеси като съня, настроението, усещането за болка и кръвното налягане.
Чрез гореописания механизъм далечно-инфрачервената терапия с терапевтичните
аксесоари за нея може да се прилага по всяко време на деня и колкото дълго желае

потребителят. С малка доза далечно-инфрачервена енергия няма риск от изгаряне на
клетките на тялото. Далечно-инфрачервената терапия е показала отлични ефекти при
лечение на следните симптоми:
1. Артрит
2. Мускулни болки и спазми
3. Схващане на раменете или ставите
4. Синдром на Рейно
Далечно-инфрачервената терапия също е показала, че подпомага процеса на
отслабване, на растеж на нова коса, повишава имунната система и цялостното здраве.
Далечно-инфрачервената терапия следва принципа на цялостното лечение. Тя не
лекува само симптомите, тя повишава функциите на цялото тяло, а облекчаването на
симптомите идва естествено.
Наложително е прилагането на детоксикация на всички в следните случай:
като съпътстваща процедура при химиотерапия и лъчетерапия;
след боледуване и приемането на антибиотици;
при провеждане на лечение за отказване от зависимости (цигари, алкохол,
наркотици и др.);
на работещи във вредни производства и с токсични материали;
при често сменяне на часовите пояси (пилоти, стюардеси, бизнесмени);
при честа употреба на консервирани храни;
в условия на житот и работа при стрес (брокери, дилъри, банкери, борсови
посредници, политици, артисти, шоумени, певци).
Внимание !!! Кой не бива да използва уреда?
• Хора с кардиостимулатор
• Хора с трансплантирани органи или метални части в телата си
• Бременни и кърмачки
• Деца под 6 години
• Епилептици
• Хора, които имат проблем със съсирването на кръвта

Процедурите с Детоксикатора помагат на Вашето тяло да се пречисти от
отровите, при което не пречат на назначената Ви медицинска терапия.

След колко време апаратът Детоксикатор дава резултати?
Поради разликите във физиката, навиците, привичките и жизнената среда на всеки
човек, времето на натрупване и количеството на опасните вещества е различно. Така
че времето за ефективно лечение също е различно. Доказано е от практиката, че 6-8
процедури ще ви накарат да почувствате подобрение и след един пълен период на
лечение, който е от 15 до 70 процедури в зависимост от степента на интоксикация на
организма ще се почувствате здрави, затоплени и силни.

Оптималният брой процедури е 25!
Има ли лечението някакви странични ефекти?
Традиционните лекарства за детоксикация за приемане през устата преминават през
вътрешностите, абсорбират се в стомаха, детоксикират се в черния дроб и се изхвърлят
чрез бъбреците. Съвременната медицина приема, че всички лекарства имат токсично
въздействие до някаква степен. Но Детоксикаторът е напълно екологичен.
Технологията е представена в САЩ и след няколко години изследвания апаратът е
сертифициран като не притежаващ никакви странични ефекти.
Детоксикацията не причинява ли загуба на хранителни вещества?
Никога. Човешкото тяло е завършена система, която може да абсорбира хранителните
вещества, от които се нуждае в определен момент, да превръща храната в енергия и да
я доставя до всеки орган. От гледна точка на тялото, всяко нещо, от което то не се
нуждае, е отпадък. Така че изхвърлянето на този отпадък вън от тялото е много
целебно за поддържането на системата на човешкото тяло.
Може ли чрез процедурите с детоксикатора да се намалят мазнините в тялото
и кръвта ни?
Да може. Отрицателните йони,които влизат в тялото ни могат да разградят натрупаните
по стените на кръвоносните ни съдове мазнини и да премахне свободните радикали,
като така се контролира нивото на мазнини в кръвта ни. В същото време се повишава
активността на клетките в тялото ни и така се заздравява имунната ни система.
Процедурите с детоксикатора имат ли ефект върху диабета?
Да има разлика в нивото на кръвната захар преди и след процедура. Има случаи, в
които нивото на кръвната захар преди процедура е 14.1, а след процедурата спада до
13.3. И това само след една процедура. Както виждате резултата е наистина
забележим.

