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Ontslakken
WRATTEN BEHANDEL JE
SNEL EN PIJNLOOS THUIS

Reiniging - Regeneratie - Uitscheiding
Ontslakken - ballast weg - en in vorm komen

Wat zijn wratten?

Bovenaan het verlanglijstje van de meeste mensen staat het verlangen
naar gezondheid, vitaliteit en welzijn. Velen dromen van een ﬂuweelzachte huid en een strak lichaam. Deze droom kan werkelijkheid worden. Gooi ballast af in elke willekeurige tijd van het jaar. Hoe kunt u
zich mooi en vitaal voelen met uw huid? Het toverwoord luidt ontslakken! Ontslakken betekent het verwijderen van afzettingen uit cellen,
weefsel, gewrichten en organen. Deze slakken kunnen de oorzaak zijn
van vele disfuncties in het organisme: huidproblemen, reuma, jicht en
ﬁguurproblemen. Met de methode de ‘Driesprong van de ontslakking’volgens dr. h. c. Peter Jentschura kan men naast gezondheidsvoordelen
ook het ‘goede ﬁguur’ weer realiseren.

Een wrat is over het algemeen een kleine, ruwe, onschuldige
tumor, meestal op handen en voeten maar vaak ok op andere
plekken. Een wrat kan lijken op een bloemkoolroosje of stevige blaar. Wratten worden veroorzaakt door de infectie van
de epidermis met het menselijke papillomavirus (HPV). Wratten worden verspreidt door contact, het zij rechtstreeks van
persoon tot persoon, of indirect. Ook is de kans groot dat een
infectie via het milieu kan optreden als de huid wordt geweekt
en in contact komt met opgeruwde oppervlakken, bijvoorbeeld
in zwembaden en in gemeenschappelijke wasruimtes.
De oplossing! Lucovitaal Wrat weg

Lucovitaal Wrat Weg is een medisch hulpmiddel voor thuis behandeling
van gewone wratten op handen en voeten. Wrat Weg is een bijtende oplossing, bedoelt om aan te brengen op het oppervlak van een wrat en de
wrat af te laten sterven. In één week tijd zal het de bovenste laag van
de wrat verwijderen. Het is gebaseerd op monochloorazijnzuur als actief
bestanddeel. Slechts een klein hoeveelheid Wrat Weg is voldoende om op
de wrat te deppen! Het actieve bestanddeel, monochloorazijnzuur, is een
stof die een a rekende werking heeft op de huid. De wrat zal laagje voor
laagje loslaten. Monochloorazijnzuur zorgt er voor dat de cellen die het
wrattenvirus bevatten zullen verdwijnen. De behandeling is pijnloos en
effectief, geschikt voor kinderen en volwassenen. Slechts 1 keer pijnloos
aanstippen en binnen een week is de wrat weg (afhankelijk van de grootte
en dikte van de wrat). Wrat Weg is effectief voor dikke wratten op de
palmen van handen en voetzolen als ook hardnekkige wratten.
PK Benelux BVBA, Henri van Heurckstraat 15, 2000 Antwerpen.
Meer weten? 0800 – 73183 (gratis/gratuit) - www.pkbenelux.com

1. Reiniging

Een succesvolle ontslakking begint met het splitsen van de slakken in
hun oorspronkelijke bestanddelen. Door deze splitsing worden tot nu
toe afgezette zuren en andere schadelijke stoffen allereerst gereactiveerd. De 7×7 KruidenThee heeft zich inmiddels als universele slakkenoplosser met groot succes bewezen. Als ideale celspoeler bevat hij
door de gerichte combinatie van 49 kruiden, specerijen, wortels en
bloesems alle elementen die bij verslakkingen een rol spelen. De 7×7
KruidenThee lost daardoor alle slakken op.
2. Regeneratie van lichaamseigen mechanismen en stofwisseling
van gereactiveerde zuren en schadelijke stoffen

Bij de tweede stap worden de gereactiveerde schadelijke stoffen met behulp van basenvormende vitaalstoffen geneutraliseerd en afgevoerd. De
lichaamseigen mechanismen van de ontzuring worden door de zuiver
plantaardige basenvormende vitaalstoffen van de WurzelKraft optimaal
ondersteud. Door de speciale receptuur met meer dan 100 planten bezit
WurzelKraft alle plantaardige vitaalstoffen die ons lichaam voor haar
dagelijks werk nodig heeft.
3. Uitscheiding van zuren en schadelijke stoffen

Uiteindelijk moet de ballast uit het lichaam worden verwijderd! Hiervoor beschikken wij over een ander effectief uitscheidingsorgaan voor
schadelijke stoffen – de huid. Met Meine Base, het basische mineraalzout voor lichaamsverzorging, kan de uitscheidingsfunctie van de
huid worden geactiveerd. Door de huid worden via honderdduizenden zweet- en talgklieren zuren en andere schadelijke stoffen uit het
lichaam verwijderd. In een basisch bad. Dit ontlast het lichaam merkbaar. De huid wordt zacht gereinigd en het zelfvettend vermogen wordt
geoptimaliseerd.
Distributie Nederland en België: De Zonnevlecht
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Geert’s hoekje

Het gebruik van medicinale paddenstoelen zoals shiitake, reishi, maitake en
amandelpaddenstoel is een van de meest zinvolle manieren om de weerstand te
versterken. Nu kan de werkzaamheid van dergelijke paddenstoelen nog merkbaar
verbeterd worden door een natuurlijk fermentatieproces, waarbij de actieve componenten (bèta 1,3/1,6-glucanen) door enzymen in beter opneembare en dieper
werkzame bestanddelen worden omgezet (alfaglucanen). Dergelijke gefermenteerd shiitake-extract is nu verkrijgbaar onder de naam ‘SHIITAKE PLATINUM’
bij Mannavital. SHIITAKE PLATINUM is bij uitstek een manier om de weerstand
een stevige boost te geven, want het bevat met AHCC of ‘Active Hexose Correlated Compound’ een bijzonder gefermenteerd shiitake-extract dat in 20 klinische
studies en meer dan 100 studies op celculturen en knaagdieren zijn werking
heeft bewezen.
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