
ZenCleanz organismipuhastus
100% TAIMNE DETOX KUUR, MIDA EESTI ARSTID TOETAVAD.

Milliste kriteeriumide järgi valida sobivaimat 
maksapuhastust?

www.zencleanz.ee



MAKSA PUHASTAMINE ON 
ORGANISMI SEISUKOHALT      

OLULINE, SEST JUST MAKS TEGELEB 
TOIDUST SAADAVATE MÜRKIDE 

TÖÖTLEMISE JA LAGUNDAMISEGA. 
KUID KÕIK TURUL SAADAVAD 

MAKSAPUHASTUSTOOTED POLE 
ÜHTMOODI HEAD. TOOME VÄLJA 

KRITEERIUMID, MILLE JÄRGI ENDALE 
SOBIVAIMAT VALIDA.

Kas maksapuhastus teeb lihtsalt kõhu lahti või puhastab 
sügavuti? Mõned maksa-puhastused võivad lüüa kõhu 

lahti või soodustada sagedast urineerimist, kuid pelgalt  
need kaks asja maksa ei puhasta. ZenCleanzi maksapuhastuse tõhusust näed aga 
oma silmaga. On tavapärane, et puhastuskuuri käigus hakkab väljuma mineraali- ja  
liivatükikesi, võib-olla juba ka kivilaadseid moodustusi, mis on sapikivide algeks. 
Kõhulahtisus ning kerge soolepuhastus on siin pigem lisaks kui põhimõjuks.

1. KUI KAUA KESTAB?

Kui kaua võtab maksapuhastuskuur aega? Paljud võtavad terve nädala, vahel 
isegi paar nädalat ning selle aja jooksul tuleb tarbida erinevaid tablette, süüa 

vähem, teha vee- ja mahlapäevasid jne. Selline pikem periood paneb proovile ka 
kõige sihikindlama inimese.

Aga kui saaks sama või isegi tõhusama tulemuse kõigest ühepäevase puhastusega? 
ZenCleanzi maksapuhastus vaid ühe päeva kestabki! Selle ühe päeva te kindlasti 
leiate, pealegi on see palju lihtsam kui püüda pidevalt meeles pidada tablettide, 
vitamiinide ja teede tarvitamist. Tänu kontsentreeritusele on ZenCleanzi 
puhastuskuur oluliselt tulemuslikum, enesetunne parem ning tavapärane elurütm 
pole nii häiritud.

2. KUI TÕHUS SEE ON?
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3. KAS ON IKKA USALDUSVÄÄRNE?

Kas maksapuhastuse on ka arstid heaks kiitnud või on see kokku pandud vaid 
ühe vaate esindaja seisukohast? ZenCleanzi maksapuhastus on loodud hiina ja 

lääne meditsiini arstide koostöös. Taiwanis väljatöötatud toodet on analüüsinud 
nii ühe kui ka teise meditsiinisuuna esindajad ning tänu sellele on see erakordselt 
tõhus, usaldusväärne ja võimas.

4. KUI MUGAV ON PROGRAMMI JÄRGIDA?

Kui keeruline-lihtne on programmi järgida? Kolm korda päevas teed teha, lasta 
sel teatud minutid tõmmata, tarbida juurde tablette ja preparaate ning teha 

seda kõike mitu päeva või nädalat järjest on … ütleme ausalt, et see on üsna tüütu.

5. MIS MAITSEGA PREPARAADID ON?

Kas maksapuhastustooted maitsevad hästi või tekitavad vastumeelsust? Kes 
vähegi on erinevaid puhastusi teinud, see teab, et preparaatide maitse võib 

tohutult erineda. Hea ja meeldiv maitse muudab kogu puhastusprogrammi 
oluliselt mugavamaks nii vaimselt kui ka füüsiliselt. ZenCleanzi ensüümijoogid on 
hea maitsega, mahedad ja pigem natuke magusamapoolsed.

 6. KAS PEAD END NÄLJUTAMA?

Erinevad organismi-, sh maksapuhastused seostuvad sageli näljatunde ja 
ebamugavusega. Tõepoolest, kui peate mitu päeva eritoidul olema ning tarbima 

tavapärasest väga erinevat toitu, võib näljatunne tekkida ruttu.

Proovige maksapuhastust, mis ei tekita näljatunnet! Psühholoogiliselt on sedasi 
palju kergem. ZenCleanzi maksapuhastus on üles ehitatud nii, et päeva jooksul 
tarbite rohkelt vedelikku ja ensüümisegusid ega koge nälja- ja ebamugavustunnet.

7. KAS SEE ON LOODUSLIK JA PUHAS?

Tõenäoliselt ei taha te enda organismi puhastada töödeldud ja pestitsiidide 
suhtes mitte testitud preparaatidega. ZenCleanzi maksapuhastus on üdini 

looduslik, sisaldades kümneid erinevaid puu- ja aedviljadest eraldatud kiudaineid 
ja ensüüme. 

Kõik ZenCleanzi tooted on testitud erinevate pestitsiidide ja raskemetallide suhtes 
ning need on puhtad, ohutud ja turvalised!

ZenCleanzi maksapuhastust 
on mugav kasutada – teil  
on vaja ainult vett ja puhastus- 
komplekti. Soovitame maksa- 
puhastust kindlasti teha 
rahulikus koduses õhustikus. 
Samal ajal saate mõnusalt 
lugeda raamatut, vaadata 
filme või käia jalutamas. 
Kogu ühepäevane programm 
on lihtsalt üles ehitatud ja 
arusaadavalt lahti seletatud.
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