
WAŻNE Uwagi ogólne: wprowadzamy preparaty stopniowo i zaczynamy od mniejszych dawek niż są podane w tabelkach jako dawkowanie 
docelowe. Parę dni przed kuracją skupiamy się na odpowiednim nawodnieniu (informacje niżej), Później wprowadzamy enzymy. Stosujemy 
odpowiednie nawadnianie oraz enzymy (jeśli je mamy) przez cały okres odrobaczania (aż skończą nam się kapsułki/olejek) ew. przestrzegamy 
21-30 dni. Wtedy też bardziej lekkostrawna dieta (szczegóły niżej). Kuracji nie zaczynać tuż po antybiotykoterapii czy w czasie choroby. Odcze-
kać około dwa tygodnie aż organizm wróci do siebie po infekcji, a my się trochę wzmocnimy. Gdy już przyzwyczaimy organizm do ziół, można 
je brać także jako „lek” na infekcje. Sprawdzone. Działa. ;)

DAWKOWANIE Parakiller
Mieszanka ziołowa na pasożyty łączy to co najskuteczniejsze czyli nasz ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z goździków, 
liści czarnego orzecha, oraz ekstrakt z tymianku. Zioła te mają silne działanie PRZECIWGRZYBICZNE i przeciwpaso-
żytnicze zapobiegają procesom gnilnym w przewodzie pokarmowym.

Dodatkowo mieszanka jest wyposażona w zioło goryczki żółtej (wyciąg z korzenia) która pięknie działa na wszelkie 
pasożyty wątrobowe (przywra) i wspomaga osoby z kamieniami w woreczku żółciowym. 

Mieszanka jest jednocześnie bardzo bezpieczna dzięki obecności babki płesznik jako zioła osłonowego i absorbu-
jącego toksyny, a równocześnie wspomagającego ich wyprowadzanie. 

Oprócz tego ParaKiller ma działanie stymulujące odporność i pomagające zwalczyć infekcję. 

Świetnie się też sprawdzi przy problemach z przewodem pokarmowym – jelitówkach czy wzdęciach.

Para Killer

Profilaktycznie - 1x 1/4 kapsułki 2x 1/4 kapsułki 2x 1/3 kapsułki 2x 1/2 kapsułki 4x 1/2 kapsułki

- 4x 1/4 kapsułki 6x 1/4 kapsułki 4x 1/3 kapsułki 3x 1/2 kapsułki 6x 1/2 kapsułkiCzas choroby,
przeziębienia

Ciąża, karmienie
piersią

dzieci poniżej
roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 5 lat Dzieci 6- 8 lat Dzieci 9-12 lat Dzieci 13+ i

DOROŚLI 

Tutaj bardziej polecam np. naszą kurkumę, ale jeżeli jest duża potrzeba to ja bym brała 2x 1/2 kapsułki z posiłkiem.

Joanna Manikowska
http://zielonydetox.superoczyszczanie.pl



DAWKOWANIE Hydro Moc (Magiczny Proszek)

Hydro Moc

Profilaktycznie - 2x 1/2 kapsułki 3x 1/2 kapsułki 2x 1 kapsułkę 2x 2 kapsułki

- 4x 1/2 kapsułki 4x 1 kapsułkę 6x 1 kapsułkę
(1 kaps. co godzinę)

12x 1 kapsułkę
(1 kaps. co godzinę)

Czas choroby,
przeziębienia

dzieci poniżej
roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3-7 lat Dzieci 8-12 lat Dzieci 13+ i

DOROŚLI 

Joanna Manikowska
http://zielonydetox.superoczyszczanie.pl

Podczas przyjmowania Magicznego Proszku ważne jest by 
popijać go wodą. 

Ja używam ciepłej wody, a jak potrzebuję natychmiastowe-
go działania, to kapsułkę Magicznego Proszku rozgryzam w 
ustach i popijam ciepłą wodą.

Dzieciom możemy przemycać, jak zawsze, mieszając 
proszek z miodem lub dżemem. 
Jeżeli jest taka możliwość, Magiczny Proszek lepiej działa 
przyjmowany z płynami nie z jedzeniem (minimum godzina 
odstępu).

Magiczny proszek wzmacnia działanie każdego naszego 
suplementu więc pamiętaj by przyjmować go regularnie w 
trakcie 1 kroku odrobaczania.



DAWKOWANIE Enzymy trawienne
Enzymami można „podładować" funkcje metaboliczne oraz naprawcze naszego organizmu.

Przydadzą się jeżeli jest słaba cera, zaburzenia hormonalne (hashimoto, tarczyca, mięśniaki, torbiele). Wspomagają 
wyjście z anemii, wspomagają przy cukrzycy, wspomagają wzmocnienie odporności.

Oczywiście wspomagają jak słabo trawimy i pojawiają się gazy, wzdęty brzuch (który u panów jest  szczególnie widocz-
ny). To o czym się mało mówi to, że jeżeli jest z czego schudnąć to bardzo pomagają przy odchudzaniu, ale takim zdro-
wym odchudzaniu.

Nawet na przeziębienie pomagają. Serio! Miałam Mamę, która tylko enzymy miała w domu i enzymami dziecko z przezię-
bienia wyciągnęła (jedną kapsułkę podawała za drugą aż przestało gardło boleć).

Jednak w kontekście Zielonego Detoxu - enzymy to po prostu nieodłączna część detoksu i oczyszczania!
I dodatek enzymów podczas nawadniania bardzo wspomoże nasz organizm w procesie oczyszczania!

Przy enzymach ciekawe jest to, że w zależności od tego kiedy je przyjmujemy: czy jest to 
przed posiłkiem, w jego trakcie czy po posiłku, enzymy mają delikatnie inne działanie na nasz 
organizm.

Jeżeli chcemy poprawić metabolizm i upewnić się, że nasze ciało będzie miało odpowiednią 
wagę, warto brać je od 5-15 minut przed posiłkiem.
Brane podczas posiłku pomogą nam go strawić.
Brane po posiłku pomagają w funkcji oczyszczającej.
Jenak jak pytana jestem o to kiedy i jak brać? Mówię, że enzymy dobrze działaj niezależnie od 
pory i sposobu przyjmowania i to mi się potwierdza u osób, z którymi współpracuję.

Enzymy trawienne

Dzienna dawka - 2x 1/2 kapsułki 2x 1 kapsułkę 3x 1 kapsułkę 4x 1 kapsułkę

dzieci poniżej
roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3-7 lat Dzieci 8-12 lat Dzieci 13+ i

DOROŚLI 

Joanna Manikowska
http://zielonydetox.superoczyszczanie.pl



DAWKOWANIE Probiotyki 2w1

Nasz probiotyk to jest dopiero MOC! To u nas połączenie PREbiotyków – u nas to inulina i PRO-
biotyków u nas to Lactobacillus rhamnosus. Prebiotyki zapewniają „domek” probiotykom aby te 
zasiedliły nasz przewód pokarmowy na dłużej.
Idealne przy nieregularnym wypróżnieniu i niezbędne podczas kuracji oczyszczającej.

Zwykle polecam by dorośli brali 1 kapsułkę dziennie na czczo, a dla dzieci otwierali kapsułkę i 
dzielili ją na dwie porcje, rano i wieczorem.
Jednak zdania co do tego jak przyjmować probiotyki są podzielone, jedni utrzymują, że najlepiej 
gdy przyjmujemy je z posiłkiem bo wtedy treść pokarmowa zapewnia powolniejsze przechodze-
nie probiotyku przez układ pokarmowy.
A inni zalecają tak jak ja by przyjmować je na czczo kiedy soki trawienne i enzymy w żołądku są 
najsłabsze, aby nie neutralizowały naszych probiotyków.
Bo dobry probiotyk to taki, który żywy dotrze do jelita cienkiego i grubego. ;)

Probiotyk 2w1

Profilaktycznie - 1x 1/2 kapsułki1x 1/2 kapsułki 2x 1/2 kapsułki 2x 1/2 kapsułki 2x 1/2 kapsułki 1x 1 kapsułkę

2x 1/2 kapsułki2x 1/2 kapsułki
Jeżeli są duże 
problemy z 
wypróżnia-
niem można 
odrobinkę 
odsypać z 
kapsułki i 
podać

3x 1/2 kapsułki 3x 1/2 kapsułki 3x 1/2 kapsułki 2x 1 kapsułkęProblemy z 
wypróżnianiem,
grzybica itd.

Ciąża, karmienie
piersią

dzieci poniżej
roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 5 lat Dzieci 6- 8 lat Dzieci 9-12 lat Dzieci 13+ i

DOROŚLI 

Joanna Manikowska
http://zielonydetox.superoczyszczanie.pl



Para Killer

Profilaktycznie - 1x 1/4 kapsułki 2x 1/4 kapsułki 2x 1/3 kapsułki 2x 1/2 kapsułki 4x 1/2 kapsułki

- 4x 1/4 kapsułki 6x 1/4 kapsułki 4x 1/3 kapsułki 3x 1/2 kapsułki 6x 1/2 kapsułkiCzas choroby,
przeziębienia

Ciąża, karmienie
piersią

dzieci poniżej
roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 5 lat Dzieci 6- 8 lat Dzieci 9-12 lat Dzieci 13+ i

DOROŚLI 

Tutaj bardziej polecam np. naszą kurkumę, ale jeżeli jest duża potrzeba to ja bym brała 2x 1/2 kapsułki z posiłkiem.

Hydro Moc

Profilaktycznie - 2x 1/2 kapsułki 3x 1/2 kapsułki 2x 1 kapsułkę 2x 2 kapsułki

- 4x 1/2 kapsułki 4x 1 kapsułkę 6x 1 kapsułkę
(1 kaps. co godzinę)

12x 1 kapsułkę
(1 kaps. co godzinę)

Czas choroby,
przeziębienia

dzieci poniżej
roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3-7 lat Dzieci 8-12 lat Dzieci 13+ i

DOROŚLI 

Enzymy trawienne

Dzienna dawka - 2x 1/2 kapsułki 2x 1 kapsułkę 3x 1 kapsułkę 4x 1 kapsułkę

dzieci poniżej
roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3-7 lat Dzieci 8-12 lat Dzieci 13+ i

DOROŚLI 

Probiotyk 2w1

Profilaktycznie - 1x 1/2 kapsułki1x 1/2 kapsułki 2x 1/2 kapsułki 2x 1/2 kapsułki 2x 1/2 kapsułki 1x 1 kapsułkę

2x 1/2 kapsułki2x 1/2 kapsułki
Jeżeli są duże 
problemy z 
wypróżnia-
niem można 
odrobinkę 
odsypać z 
kapsułki i 
podać

3x 1/2 kapsułki 3x 1/2 kapsułki 3x 1/2 kapsułki 2x 1 kapsułkęProblemy z 
wypróżnianiem,
grzybica itd.

Ciąża, karmienie
piersią

dzieci poniżej
roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 5 lat Dzieci 6- 8 lat Dzieci 9-12 lat Dzieci 13+ i

DOROŚLI 


