
ZIELONY PARA-DETOX RODZINAZESTAW

Etap 1. Nawadnianie i wprowadzenie diety oczyszczającej (5 dni)

WIECZOREMPO POŁUDNIURANO

1 kapsułka
na czczo

1 kapsułka
na czczo

Hydro Moc
dorośli

Hydro Moc
dzieci

ETAP 1 (OD 1 DO 5 DNIA)

W trakcie programu pijemy minimum 1,5 litra wody z cytryną
lub  Hydro Mocą. Wodę pijemy na czczo (po wstaniu) oraz przed 
posiłkiem (ok. 30 minut) lub między posiłkami (nie bezpośrednio po 
posiłku). A po posiłku z białkiem zwierzęcym trzeba odczekać minimum 
ok. 1 godzin). Jeśli bardzo musimy popić jedzenie, to zróbmy to biorąc 
tylko łyczek wody. Picie „po” posiłku lub „w trakcie” zaburza trawienie
i przyczynia się do zasiedlania organizmu przez pasożyty.

Stosujemy dietę rozdzielną oraz pozbawioną cukru, nabiału oraz glutenu.
A przynajmniej mocno to ograniczamy. Bazujemy na zupach, staramy się jeść więcej 
surowych warzyw, wprowadzamy zielony koktajl jako jeden z posiłków oraz kleik
z siemienia lnianego na wieczór (po kolacji). Mile widziane kiełki do głównych posiłków.

Ta wersja instrukcji została
przewidziana dla 2 osób dorosłych i dwójki dzieci 3+



ZIELONY PARA-DETOX RODZINA
ZESTAW

Etap 2. Oczyszczanie (10 dni)

Para Killer łączy to, co najskuteczniejsze, czyli nasz ekstrakt
z kurkumy, ekstrakt z goździków, liści czarnego orzecha, oraz ekstrakt
z tymianku. Zioła te mają silne działanie dobroczynne dla organizmu. 
Mieszanka jest jednocześnie bardzo bezpieczna dzięki obecności
babki płesznik jako zioła osłonowego i absorbującego toksyny,
a równocześnie wspomagającego ich wyprowadzanie.
Oprócz tego ParaKiller ma działanie stymulujące odporność
i pomagające zwalczyć infekcję (dzięki zawartości wyciągu z liści 
tymianku). Najlepiej mieszać z jedzeniem.

Przeprowadzamy u dzieci po jednej kąpieli w wywarze z ziół 
według instrukcji na opakowaniu między 12 a 15 dniem kuracji.

W trakcie tego etapu kontynuujemy etap nawadniania.
Kontynuujemy dietę z etapu I.
Wprowadzamy Enzymy Trawienne, które przyspieszają metabolizm
i zwiększają bezpieczeństwo i skuteczność detoxu.

ETAP 2 (OD 6 DO 16 DNIA)
RANO WIECZOREM

1 kapsułka
na czczo

1 kapsułka
na czczo

Hydro Moc
dorośli

Hydro Moc
dzieci

PO POŁUDNIU

0,5 kapsułki
w trakcie posiłku

0,5 kapsułki
w trakcie posiłku

0,5 kapsułki
w trakcie posiłku

Para Killer
dzieci

1 kapsułka
do posiłku

1 kapsułka
do posiłku

Enzymy trawienne
dorośli

1 kapsułka
do posiłku

Enzymy trawienne
dzieci

1 kapsułka
do posiłku

1 kapsułka
do posiłku

1 kapsułka
do posiłku

Para Killer
dorośli



Etap 3. Regeneracja (10 dni)

Na tym etapie skupiamy się na odbudowaniu właściwej �ory 
bakteryjnej i wzmocnieniu organizmu. Kompleks naturalnych 
kultur bakterii probiotycznych i enzymów z Colostrum przyczyni 
się do przywrócenia naturalnej �ory bakteryjnej, wspomoże pracę 
układu trawiennego i odpornościowego.

Zażywamy raz dziennie Probiotyk.

ZIELONY PARA-DETOX RODZINAZESTAW

1x Probiotyk i 2x Colostrum dorośli

1x Colostrum dzieci

ETAP 3 (OD 17 DO 27 DNIA)
RANO WIECZOREM

1 kapsułka
do posiłku

1 kapsułka
w trakcie posiłku

Probiotyk
(dorośli i dzieci

przez 5 dni)

Colostrum
dzieci

PO POŁUDNIU

1 kapsułka
w trakcie posiłku

1 kapsułka
w trakcie posiłku

Colostrum
dorośli


