
Ako používať Detoxikačný Program ToxiClean: 

    

1 kapsulu 
(od 6. dňa 2 ks) kapsuly 
ToxiClean pred obedom, 
alebo večerou 

3 
kapsuly Detox Vital 
počas obeda, alebo 
večere 

2 kapsuly 
Swiss Probiotix 1 hodinu po 
večeri, alebo pred spaním 

Denne vypite 
aspoň 8 pohárov vody, 
ktoré sikúste rovnomerne 
rozdeľteliť na celý deň. 

  Prvých 5 dní 6 - 30 deň 31 - 60 deň 61 - 90 deň 

Cez 
deň: 

1 kapsule ToxCleanpred 
obedom alebo večerou 

3 kapsule Detox 
Vital počas obeda alebo 
večere 

Plus 8 pohárov (po 2,5 dl) 
spolu 2 litre neperlivej 
minerálnej vody v 
priebehu dňa 

2 kapsule ToxCleanpred 
obedom alebo večerou 

3 kapsule Detox 
Vital počas obeda alebo 
večere 

Plus 8 pohárov (po 2,5 dl) 
spolu 2 litre neperlivej 
minerálnej vody v 
priebehu dňa 

2 kapsule ToxCleanpred 
obedom alebo večerou 

3 kapsule Detox 
Vital počas obeda alebo 
večere 

Plus 8 pohárov (po 2,5 dl) 
spolu 2 litre neperlivej 
minerálnej vody v 
priebehu dňa 

2 kapsule ToxCleanpred 
obedom alebo večerou 

3 kapsule Detox 
Vital počas obeda alebo 
večere 

Plus 8 pohárov (po 2,5 dl) 
spolu 2 litre neperlivej 
minerálnej vody v 
priebehu dňa 

Večer: 
2 kapsule Swiss 
Probiotix 1 hodinu po 
večeri alebo pred spaním 

2 kapsule Swiss 
Probiotix 1 hodinu po 
večeri alebo pred spaním 

2 kapsule Swiss 
Probiotix 1 hodinu po 
večeri alebo pred spaním 

2 kapsule Swiss 
Probiotix 1 hodinu po 
večeri alebo pred spaním 

A Širokospektrálny detoxikačný program ToxiClean pozostáva z nasledujúcich troch produktov, ktoré rôznym 
spôsobom napomáhajú detoxikácii a dosiahnutie ideálneho zdravotného stavu: 

1) ToxiClean® odstraňuje ťažké kovy a toxíny, detoxikuje pečeň. Pomáha organizmu odstraňovať ťažké kovy 
(vrátane olova, ortuti, a ďalších toxických látok) počas detoxikácie krvi, pečene, obličiek a ďalších orgánov. 

2) Detox Vital® každodenná detoxikácia a antioxidačná podpora pomocou vitamínov, minerálnych látok, 

enzýmov, aminokyselín a zelených rastlinných živín. Pomáha prirodzeným detoxikačným procesom v organizme 
tým, že dopĺňa živiny, ktoré sa v týchto procesoch spotrebovali a doplní imunitný systém antioxidantmi. 

3) Swiss Probiotix® probiotický doplnok na každý deň chráni črevnú flóru tým, že dopĺňa najdôležitejšie 
užitočné črevné baktérie. Zdravá črevná flóra tvorí základ silného imunitného systému, prekypujúceho zdravia a 
dlhý život. Probiotiká sú tie užitočné baktérie, ktoré ochraňujú náš črevný systém 

Ako sa má program ToxiClean užívať 

Prvých 5 dní: 
Cez deň: 
1. krok: 1 kapsule ToxiClean a 3 kapsule Detox Vital 

Tesne pred obedom alebo večerou užite 1 kapsule ToxiClean-u a počas obeda alebo večere zasa 3 
kapsule Detox Vital-u. (Je úplne jedno, či užívate kapsule pri obede alebo večeri, dôležité je jedine to, aby ste 

po užití vlákniny Clean Inside – ak užívate aj tento produkt - dodržali čo najdlhšiu pauzu. Najlepšie vstrebanie 
Detox Vital-u sa dosiahne vtedy, ak sa kapsule užijú s väčším jedlom.) 

2. krok: Neperlivá minerálna voda: 



Ak užívate program Clean Inside súčasne s programom ToxiClean, už užívate dostatočné množstvo tekutiny. 
Dôležité je, aby ste počas kúry vypili aspoň 8 pohárov vody denne. To predstavuje približne 2 litre vody 
denne. Detoxikácia jednoducho neúčinkuje bez dostatočného množstva vody. 

Večer: 
3. krok: 2 kapsule Swiss Probiotix 

Minimálne jednu hodinu po poslednom jedle alebo tesne pred spaním užite 2 kapsule probiotík Swiss 
Probiotix a zapite ich vodou. (Ak používate aj Slim Tea, je možné kapsule užiť aj súčasne s týmto čajom.) 

Kapsule Swiss Probiotix sú obalené špeciálnou ochrannou vrstvou, aby sa probiotiká (užitočné baktérie) 
bezpečne dostali cez žalúdok do hrubého čreva. Tento proces uľahčíte, ak kapsule užijete 1-2 hodiny po 
poslednom jedle – keď už v žalúdku neprebieha trávenie – alebo tesne pred spaním. 

V priebehu 6. - 30. dňa 
(alebo do úplného odstránenia toxínov, čo za normálnych okolností môže trvať až 90 dní, prípadne dlhšie.) 

Cez deň: 
1. krok: 2 kapsule ToxiClean a 3 kapsule Detox Vital 

Tesne pred obedom alebo večerou užite 2 kapsule ToxiClean-u a naďalej užívajte 3 kapsule Detox Vital-u počas 
obeda, resp. večere. 

2. krok: Neperlivá minerálna voda 

Počas kúry vypite aspoň 8 pohárov (približne 2 litre) vody denne. Bez dostatočného množstva vody je detoxikácia 
neúčinná. 

Večer: 
3. krok: Swiss Probiotix 

Naďalej užívajte 2 kapsule probiotika Swiss Probiotix s vodou, minimálne jednu hodinu po poslednom jedle, 
prípadne pred spaním. 

Medzi 31. a 60., resp. 90. dňom: 

Pokračujte v užívaní 2 kapsúl ToxiClean-u, 3 kapsúl Detox Vital-u a 2 kapsúl Swiss Probiotix-u, kým sa 
Vaše zásoby neminú (60 alebo 90 dní). Kapsule ToxiClean sa minú o niekoľko dní skôr ako ostatné výrobky, 
ale kvôli tomu sa znepokojovať nemusíte. Pri výrobkoch Detox Vital a Swiss Probiotix sa odporúča 
dlhodobé, každodenné užívanie. 

 


