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SOOLEPUHASTUSI ON ERINEVAID, 
IGASUGUSE MAITSEGA JA KUURI 
PIKKUSEGA. KINDLASTI TEKKIB 

PALJUDEL KÜSIMUS, ET MIKS 
VALIDA JUST ZENCLEANZ ONE 
SOOLEPUHASTUSPROGRAMM. 

VASTUSENA OLEME VÄLJA TOONUD 
11 PÕHJUST.

ZenCleanzi soolepuhastuse tulemust on näha. Päriselt oma silmaga näha. Umbes 
kahel soolepuhastusele järgneval päeval näete ise, mis teist väljub, mitte ei 

pea aimama või eeldama. Te näete, mismoodi ensüümid toovad välja soolestikku 
kogunenud jäägid, rasvad jne ehk teil on füüsiline tõestus, et asi töötab.

Paljud soolepuhastused mõjuvad lihtsalt kõhulahtistina, aga see veel ei tähenda 
automaatselt, et sooled puhastuksid. ZenCleanz ONE puhastuse ajal tarbitud 
ensüümid toovad sooleseintelt kaasa kogu sinna ladestunud mittevajaliku massi 
ning teil on konkreetne tõestus, et saate abi!

1. SEE ON KIIRE

Paljud soolepuhastusprogrammid kestavad 5, 9 või lausa 14 päeva. Selle aja 
jooksul peab võtma vitamiine, tarbima erinevaid tablette, jooma taimeteesid 

jne. Teisisõnu – päris pika aja jooksul on tarvis argirutiini integreerida puhastusega 
seotud tegevused. Elu on aga selline, et sageli unustame neid võtta, preparaadid 
ununevad koju või pole meil võimalust näiteks lõunasel ajal taimeteed juua. Nii 
tabavad meid läbikukkumistunne, ebaõnnestumine ja pinge poolelijätmise või 
mittetäiusliku programmi täitmise pärast.

ZenCleanz ONE on ühepäevane puhastus. See on kiire ja tõhus! On oluliselt kergem 
leida seda ühte päeva, mil puhastus ära teha, kui püüda meeles pidada pikemat 
tablettide, vitamiinide ja teede tarvitamist.

2.  TÕHUSUST ON KOHE 
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3. HIINA JA LÄÄNE MEDITSIINI  
ÜHENDATUD TEADMISED

Tegemist pole mitte ainult hiina ja lääne meditsiini arstide ühiselt loodud 
tootega, vaid mõlema suuna tugevuste liitmisest tekkinud ideega. Taiwanis 

välja töötatud toodet on analüüsinud nii ühe kui ka teise meditsiinisuuna esindajad 
ning leidnud, et see on erakordselt tõhus, usaldusväärne ja võimas.

4.  MUGAV KASUTADA

ZenCleanz ONE soolepuhastust on mugav kasutada – teil on vaja ainult vett ja 
soolepuhastuskomplekti. Soovitame soolepuhastust kindlasti teha rahulikus 

koduses õhustikus.  Samal ajal saate mõnusalt lugeda raamatut, vaadata filme 
või käia jalutamas. Kogu ühepäevane programm on lihtsasti üles ehitatud ja 
arusaadavalt lahti seletatud.

5. HEA MAITSEGA

Kes vähegi on erinevaid soolepuhastusi teinud, see teab, et preparaatide maitse 
võib tohutult erineda. Hea ja meeldiv maitse muudab puhastusprogrammi 

oluliselt mugavamaks nii vaimselt kui ka füüsiliselt. ZenCleanzi ensüümijoogid on 
hea maitsega, mahedad ja pigem natuke magusamapoolsed.

 6. EI TEKI NÄLJATUNNET

Näljatunde tekkimine on puhastuskuuri juures oluline psühholoogiline nüanss: 
mida suurem ja pikem on nälg, seda ebameeldivam soolepuhastus tundub. 

Tänu tarbitavatele ensüümidele ZenCleanz ONE soolepuhastuse ajal näpistavat 
näljatunnet ei teki. Võite rahulikult vaadata lemmikfilme, lugeda raamatuid, käia 
jalutamas ja magada. Teie kõht nurrub rohke vedeliku ja ensüümide mõjul ning 
tunne on mõnusalt rahulik.

7. PUHASTUSKUUR TAASKÄIVITAB SEEDIMISE

Eesti tunnustatuim hiina meditsiini arst dr Rene Bürkland soovitab ZenCleanzi 
ja rõhutab selle üht olulist omadust – võimet taaskäivitada seedimine. 

Soolepuhastus peakski seedimise uuesti tööle panema ja ZenCleanz ONE seda 
päriselt ka teeb, aga samas ei kaasne sellega mingit füüsilist tirimist, kõhu lahti 
ajamist või muud ebamugavust, mis mõne teise soolepuhastusega võib kaasas käia.

Dr Bürklandile meeldib ZenCleanz ONE, sest selle puhastuskuuri käigus tarbitakse 
rohkelt kiudaineid, mis sunnivadki normaalse seedeprotsessi uuesti käivituma. 
Ehk teisisõnu – see kuur teeb päriselt seda, mida üks õige soolepuhastus tegema 
peakski!
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8. ÜDINI LOODUSLIK

Tegemist on üdini loodusliku soolepuhastusega. ZenCleanz ONE pakikesed 
sisaldavad kümneid erinevaid puu- ja aedviljadest eraldatud kiudaineid ja 

ensüüme. 

9.  PÕHINEB KASULIKEL ENSÜÜMIDEL

Ensüümid on seedimisprotsessis äärmiselt vajalikud, aidates kehal seedida sadu 
kordi kiiremini kui ilma ensüümideta. ZenCleanz ONE puhastuskomplekti 

tooteid on kolm aastat fermenteeritud ning selle jooksul on taimedest eraldatud 
enamik neis sisalduvaid ensüüme, mis aitavad puhastuse käigus sooleseinte küljest 
jääkaineid eemaldada. Samuti sisaldub ZenCleanz ONE’is rohkelt kiudaineid, mis 
“harjavad” sooleseina. Selline looduslik koostöö tagab efektiivse tulemuse.

10. EI SISALDA RASKEMETALLE EGA 
PESTITSIIDIJÄÄKE

On elementaarne, et me ei paku inimestele toodet, mis poleks puhas ja ohutu. 
Oleme oma tooteid testinud erinevate pestitsiidide ja raskemetallide suhtes 

ning veendunud, et ZenCleanz ONE on täiesti puhas!

 11. EFEKTIIVNE 

Pärast seda, kui ZenCleanz ONE jõudis Eestisse, on hiina meditsiini keskuse 
Tervise Akadeemia juht ning hiina meditsiini arst dr Rene Bürkland hakanud 

oma tervisenädalaid alustama ühepäevase ZenCleanz ONE soolepuhastusega. 
Arst näeb selgelt eristuvat tõhusust, kui tervisenädalal osalenud inimesed on 
alustanud retriiti ühepäevase soolepuhastuskuuriga.

“Ravi mõjub kiiremini ja kõik protseduurid on oluliselt mõjusamad. ZenCleanz 
ONE on efektiivne soolepuhastusprogramm ja tehtav vaid ühe päevaga!” rõhutab 
dr Rene Bürkland toote tema jaoks olulisemaid nüansse.

Tundub huvitav ja tahaksid ka proovida? 
Telli endale ZenCleanz ONE soolepuhastus!
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