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Esti pregatita sa facem primii pasi impreuna?

As vrea sa incepem acest proces prin a seta cateva informatii de baza
pe care imi doresc sa le tratezi si respecti cu responsabilitate. Sunt
convinsa ca te vor ajuta sa intelegi mai bine parcursul acestui
program!

Unul dintre prinicipalele motive pentru care am creat NONTOXIC
DETOX a fost faptul ca intotdeauna am crezut, am simtit si am stiut
ca femeile merita sa traiasca mai bine, sa se simta mai bine.

Imi doresc ca, la finalul acestui program, sa simti acest lucru pe pielea
ta. 

Hello, lady!



Conținutul din acest program are doar scop informativ și educațional.
Informațiile sunt exacte in momentul crearii acestui program, dar
acest lucru se poate schimba în timp și depinde de acuratețea
informațiilor dezvăluite de producatori, branduri, produse,
cercetatori, doctori, institutii acreditate. 

Prin urmare, continuând să urmariti acest program, acceptați că, în
măsura permisă de lege, excludem în mod expres orice răspundere
pentru orice pierdere sau daune directe, indirecte sau consecutive
suferite de dvs. sau de alții în legătură cu acest ghid și conținutul
acestuia, incluzând, fără limitare, orice răspundere pentru orice
accidente, întârzieri, răni, vătămări, pierderi, daune, deces, profituri
pierdute, întreruperi personale sau de afaceri, aplicare greșită de
informații, boală fizică sau psihică, stare sau problemă, fizică,
mentală, emoțională sau vătămare sau vătămare spirituală, pierdere
de venit sau venituri, pierdere de afaceri, pierdere de profituri sau
contracte, economii anticipate, pierderi de date, pierderi de
bunăvoință, timp pierdut și pentru orice alte pierderi sau daune de
orice fel, totuși, și fie că a fost cauzat de neglijență, încălcare a
contractului sau de altă natură, in mod previzibil sau nu. Recunoașteți
și sunteți de acord în mod specific că nu suntem răspunzători pentru
niciun fel de defăimare, comportamentul ofensator sau ilegal al
oricărui alt participant sau utilizator al site-ului, inclusiv al
dumneavoastră.

Acest website - biotifulbrands.com și conținutul său nu trebuie să fie
percepute sau bazate ca sfat medical sau sfat de sănătate mintală.
Informațiile si continutul furnizat prin intermediul site-ului nostru nu
sunt destinate să înlocuiască sfatul, diagnosticul sau tratamentul
medical profesional care poate fi furnizat de propriul medic, asistent
medical, asistent medic, terapeut, consilier, medic specialist în
sănătate mintală, dietetician sau nutriționist autorizat sau orice alt alt
profesionist din domeniul sănătății autorizat sau înregistrat.

Disclaimer



Nu ignora sfaturile medicului sau profesionistului si nu amânați
solicitarea de sfaturi profesionale din cauza anumitor informații pe
care le-ați citit pe portalul nostru. Nu încetați să luați medicamente
fără să vorbiți cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală,
asistentul medicului, terapeutul de sănătate mintală sau alti
specialisti in domeniul medical.

Dacă aveți sau bănuiți că aveți o problemă medicală sau de sănătate
mintală, contactati-vă propriul furnizor de servicii medicale. Nu
oferim îngrijire medicală, terapie medicală sau servicii de nutriție sau
încercarea de a diagnostica, trata, preveni sau vindeca în orice mod
orice boală fizica sau orice problemă mentală sau emoțională, boală
sau condiție. Nu oferim tratament medical, sfaturi psihologice sau
religioase.

Scopul acestui program este informarea si educarea intr-o maniera
corecta, eficienta si nontoxica. Meniurile de mancare si bauturi sunt
concepute astfel incat sa poata fi consumate cu usurinta si fara
niciun risc de majoritatea persoanelor. Insa, exceptiile pot exista,
astfel ca va sfatuim sa fiti in permanenta atente la corpul vostru si
nevoile sale si sa nu continuati planul alimentar in situatia in care
suspectati o alergie, intoleranta sau reactie negativa a corpului dvs. 

Daca in orice moment al acest program simtiti o stare de rau,
oboseala excesiva, greata, ameteala, etc. va sfatuim sa va adresati
unui cadru medical. 



Obiective
Ce obiective am stabilit pentru acest program:

Imi doresc sa intelegem ca DETOX-ul nu inseamna o dieta stricta si
rigida, nu este despre sucuri si smoothie-uri sau post negru. Detoxul
reprezinta un stil de viata, o fiozofie, un principiu in functie de care sa
iti ghidezi alegerile pentru a elimina tot ce este toxic din viata ta. 

 
Imi doresc sa intelegi care sunt principiile de regenerare a corpului
care sa fie sanatoase pentru corpul si sanatatea ta pe termen lung. 

Imi doresc sa introduceti in viata voastra de zi cu zi practici simple
dar inteligente care sa va ajute in mod real sa eliminati toxicitatea pe
toate planurile, nu doar cea din farfurie. Ma bucur sa va anunt ca in
acest program vom discuta despre cealalta jumatate a paharului, nu
doar cea reprezentata de alimentatie. Este momentul sa nu ne mai
multumim cu jumatati de masura. 

Vreau sa introduceti in viata voastra noi activitati care sa va faca sa va
simtiti BINE pe toate planurile, mental, spiritual si fizic.

Imi doresc sa intelegeti cum sa va hraniti avand ca inspiratie de baza
propriul vostru ADN si ca resuese alimentele specifice sezonului in
care suntem 

Vreau sa invatati sa construiti retete si preparate simple dar eficiente
pentru nevoile voastre si ale familiei si sa va hidratati nutritiv si
inteligent folosing bauturi functionale pline de nutrienti. 

Vreau sa invatati care sunt nevoile reale ale corpului si tenului vostru
si sa va ingrijiti in conformitate cu acestea. 

Imi doresc sa descoperiti si integrati in mod armonios in viata voastra
conceptul de SELF CARE si sa invatati sa recunoasteti si apreciati
valorile frumusetii nontoxice



Planuiesc sa va ajut sa va regasiti latura voastra interioara autentica si
sa invatati sa echilibrati si controlati gandurile pentru a lucra in
favoarea noastra, eliminand declansatorii emotionali care va
afecteaza starea de bine si sanatatea 

O sa va ajut sa va organizati spatiul fizic si sa faceti ordine in jurul
vostru. Vom descoperi in continuare beneficiile si principiile de baza
ale decluttering-ului. 

Vom incepe sa ne familiarizam cu tehnicile de relaxare care ofera
beneficii veritabile pentru echilibrul si disciplina voastra precum
YOGA. Nu, ladies, nu este acelasi tip de yoga pe care il gasiti la tot
pasul pe internet. Am lucrat alaturi de mentorul nostru, Aura, sa
personalizam rutina de yoga intr-o directie cu adevarat importanta
pentru echilibrul feminin.

 
Vreau sa invatati cum sa realizati unul dintre cele mai importante si
mai simple gesturi zilnice - RESPIRATUL. Vom invata cum sa respiram
fara a mai stresa sistemul nervos simpatic si vom deprinde tehnici de
respiratie care ofera beneficii imunitare, detoxifiante si imbunatatesc
digestia. 

Imi doresc sa invatati sa descoperiti expertii valorosi din domeniile
care va intereseaza si sa va prezint opiniile expertilor avizati despre
metodele terapeutice de detoxifiere

Vreau sa incepeti sa aveti rabdare cu voi si cu corpul vostru, insa fara
sa ii ignorati nevoile si sa il plasati mereu pe planul al doilea.

Vreau sa incetati sa mai credeti in diete magice, pastile vindecatoare,
creme miraculoase sau transformari si procedee care aduc
transformari peste noapte.

Sunt convinsa ca, la finalul acestui program, fiecare dintre voi va
intelege care este punctul in care sunteti si care este directia in care
trebuie sa se indrepte pentru a putea sa isi imbunatateasca calitatea
vietii in toate aspectele ei esentiale.



Am conceput acest program luand in calcul unul dintre lucrurile cele
mai importante pentru mine - COMUNITATEA. Imi doresc sa invatati sa
cresteti, sa va sustineti si sa va ajutati intr-o comunitate de femei
care isi impartasesc principiile, valorile si scopul de crestere si
dezvoltare. 

Principala noastra responsabilitate in viata este cea pentru propria
noastra sanatate si stare de bine. Va promit ca pana la finalul acestei
saptamani veti inceta sa mai asteptati solutii din partea celor din jur si
veti lua sanatatea in propriile voastre maini. 

Voi sunteti cele care va puteti face sa fiti mai fericite, mai sanatoase,
mai echilibrate si mai implinite. 

Mai presus de orice altceva, imi doresc sa invatati ca PREVENTIA este
principala forma de tratament si stapanirea acesteia va va ajuta sa
deveniti varianta voastra la care ati visat. 



Intolerante sau alergii individuale

nedescoperite sau ignorate

Ulcer stomacal

Gastrita in faza acuta, polipi ai

stomacului sau duodenului, eroziune

stomacala

Boli cronice

Boli acute (amigdalita, otita etc)

Febra 

Colelitiaza sau urolitiaza

Boli ale sangelui

Diabet

Boli neurologice 

Acest program a fost conceput pentru a
putea fi urmat de orice persoana
sanatoasa si echilibrata.

Cu toate acestea, daca va incadrati intr-
una dintre categoriile de mai jos, va rog
insistent sa amanati inceperea acestui
program pana la momentul la care veti
rezolva problema cu care va confruntati! 

Cui NU recomand
acest program?



Stiu ca, oricat mi-as dori acest lucru, nu
pot sa va fiu alaturi in fiecare moment
pentru a va supraveghea si atinge cu
blandete pe umar atunci cand observ ca
faceti o alegere pe care o puteti regreta in
viitor sau care va poate dauna pe termen
mediu sau lung. 

Am inca cateva recomandari personale pe
care imi doresc sa le respectati pentru a
va bucura de experienta veritabila a
DETOXULUI nontoxic. Sunt convinsa ca
stiti la ce ma refer: acelasi fel de mancare
are alt gust atunci cand il mananci
odihnita, combinand inteligent
ingredientele, adaugand o salata, avand
grija la modul in care te simti si te
pregatesti pentru a-l manca decat atunci
cand il mananci in graba, in picioare sau
concentrandu-te la alte lucruri. 

Sunt convinsa ca, respecand
recomandarile personale pe care ti le-am
pregatit, te vei bucura de experienta
DEXOTULUI la cel mai inalt nivel. 

Recomandari
personale



Imi doresti sa opresti toate suplimentele pe care le iei in aceasta
perioada (exceptand situatia in care acestea reprezinta recomandari
medicale esentiale), nu pentru ca acestea fac vreun rau. Insa, imi
doresc sa construim impreuna un fundament sanatos din stilul de
viata si alimentatie sanatoasa pentru a putea ulterior, atunci cand
revenim la consumul lor sa le crestem puterea de absorbtie si sa
puteti astfel observa diferenta.

Vreau sa scadeti treptat aportul de cafea, usor si bland de la o zi la
alta pana pe data de 30 ianuarie. Puteti ramane la o singura cana de
cafea pe zi dimineata. 

O sa va rog sa eliminati toate alimentele si gustarile altele decat cele
recomandate in meniul pe care l-am creat pentru voi. 

Reduceti pe cat posibil aportul de zahar, gluten, lactate, carne rosie,
peste, fructe uscate, alcool sau bauturi nonalcoolice de tip bere de
exemplu, sucuri acidulate (indiferent de ce veti citi pe eticheta lor
cum ca ar fi BIO), ceaiul negru sau verde si orice alte produse cu
continut bogat in Omega 6 care creeaza inflamatie in corp.

Minimizati expunerea la substante toxice ascunse in produsele pe
care le folosim zi de zi de tip detergenti, balsam de rufe din comert,
parfumuri de camera, lumanari parfumate toxice, etc., detergent de
vase toxic.

Renuntati la produse de tip hartie igienica parfumata, servetele
umede, gel dezinfectant de maini, spray-uri de camera sau de
toaleta, lichid dezinfectant si parfumat de baie sau toaleta.

Va rog sa aveti o discutie serioasa cu voi insiva si sa va pregatiti moral,
fizic si spiritual pentru a atinge noi obiective in urma acestui program.
Vom obtine cele mai bune rezultate impreuna atunci cand mintea si
sufletul vostru vor fi si ele implicate in proces. 

Evitati iesirile in oras, la mall sau in spatii inchise, evitati certurile,
discutiile contradictorii si factorii declansatori de stres fizic. Acestia
sunt factori care te streseaza si iti influenteaza starea fara sa iti dai
seama. Excludeti barfa in aceasta perioada - atat de multi tinem cure
de detoxifiere sau post si ne hranim cu "carne de om" (imi cer scuze
pentru transparenta, pregatiti-va sa o mai intalniti).



Va rog sa va acordati macar 30 de minute de liniste pe zi - fara citit,
scris, telefon, companie, televizor. Ramaneti voi cu gandurile si trairile
voastre in liniste. Veti vedea ca astfel o sa va conectati cu propriul
corp. In aceste momente vin cele mai cautate raspunsuri. Nu ignora
aceste momente si nu incerca sa le pacalesti spunand ca "fac asta
inainte sa ma culc".

Setati telefonul pe lumina rosie dupa ora 18:00 si pastrati-l pe aceasta
setare pana la rasaritul soarelui. La trezire, petreceti 5-10 minute
afara, in aer liber pe terasa sau pe balcon sau in fata unei ferestre
deschise indiferent de ora la care suna alarma. V-as recomanda
totusi trezirea sa aiba loc la ora 7:00 (acesta este momentul in care
cortizolul atinge cota maxima in corpul nostru).

Somnul de calitate are rol detoxifiant si regenerativ, asa ca va
recomand din inima sa mergeti la culcare in jurul orei 21-21:30. Nimic
nu este obligatoriu, insa mi-as dori enorm ca-n aceasta saptamana sa
simtiti si intelegeti cum se simte un corp odihnit si sa observati
beneficiile acestei rutine. Corpul nostru adora rutina si reactioneaza
extrem de pozitiv la respectarea ritmului circadian, mai ales in
sezonul rece. Nu uitati sa aerisiti camera in care dormiti macar cu 20-
30 minute inainte, sa aveti o temperatura maxima de 19-20 grade in
dormitor si o umiditate corespunzatoare. 

Va rog sa urmati si sa aplicati toate sfaturile pe care le veti primi in
acest program din partea mea si a expertilor in mod delicat, natural,
fara sa puneti pe voi presiune sau stres. Va ofer suportul meu si va
garantez ca impreuna vom reusi. Daca simti ca nu esti pregatita sa
incepi acest proces, te rog sa descoperi daca in spatele acestui lucru
sta o problema reala sau un sabotaj din partea mintii tale.

Da, este nevoie de timp. Nu tot timpul din lume insa! Cu putina
organizare, vei observa ca gasesti timp pentru tine, e o resursa pe
care o investesti in tine. "N-avem timp" nu exista, toti avem acces la
aceleasi secunde, asa ca va invit sa ni-l facem. Stiu ca fiecare dintre
noi are propriile responsabilitati si sarcini si ca timpul poate cu
usurinta sa para un lucru volatil. Haide sa ne asumam impreuna ca
trebuie sa construim timp pentru noi. 



Te rog mult sa citesti cu atentie regulamentul grupului si sa-l pui in practica in comunicare.

Comunitatea
privata
Vom fi impreuna in tot acest timp intr-un grup
de comunicare privat, pe Discord - daca
aceasta este o aplicatie noua pentru tine, nu-ti
face griji, iti promit ca totul va fi foarte simplu.
In plus, vei putea solicita suport din partea
echipei mele in cazul in care nu te descurci.

Am ales acest tip de chat pentru ca este unul
multifunctional si ne va ajuta enorm sa
organizam comunicarea noastra in asa fel
incat sa fie eficienta si fiecare sa poata sa isi
obtina raspunsurile!



In situatii extrem de rare, in perioada in care corpul tau se regereaza pot
aparea anumite reactii absolut normale pe care iti recomand sa le
tratezi cu calm: reactii ale pielii (pentru ca ea este al treilea rinichi al
nostru), constipatie sau diaree, lipsa de putere, ameteala, dureri de cap,
schimbari bruste de dispozitie, etc.

Aceasta simptomatologie reprezinta reactii normale ale corpului intr-un
proces de detoxifiere si renuntare la produse procesate, numit
"sindromul abstinentei".

NU este nevoie sa renunti la program, nu vei obtine nimic sanatos in
schimb. Continua intr-un ritm bland si rezultatele nu vor intarzia sa
apara.

Sunt aici sa te sustin!

Atentie



Nu tratam boli si afectiuni

Nu recomandam tratamente medicale

Nu oferim sfaturi medicale

Nu diagnosticam

Nu oferim solutii rapide si magice, ci

promovam si sustinem un stil de viata sanatos

Nu tinem dieta de slabit/ingrasat 

Nu tratam cu lipsa de respect orice sistem,

opinie sau idee

Nu purtam discutii contradictorii

Nu criticam anumite opinii atat din partea

adminilor de grup, cat si a participantelor in

program.

Nu distribuim mesajele private pe retelele de

socializare fara un acord prealabil

Nu incalcam regulamentul notat in

"DISCLAIMER" si nu incalcam drepturile de

autor aferente acestui program

Ce NU vom face
in Nontoxic Detox



Citeste cu atentie Ebook-urile la care ai primit acces!

Organizeaza-ti saptamana 30 ianuarie - 5 februarie intr-un mod
productiv: fa o lista cu tot ce ai deja acasa si o lista cu tot ce ai nevoie
pentru cumparaturi Poti sa te inspiri din magazinele online sau
magazinele fizice pe care le voi voi nota in recomandari sau poti opta
pentru propiile destinatii preferate de cumparaturi. 

Fa cumparaturile pentru toata saptamana conform listei de
cumparaturi. Nu lua lucruri in exces, economiseste si foloseste
sustenabil ingredientele

Pune la hidratat semintele, nucile si cereralele seara, inainte sa mergi
la culcare. Cerealele pot fi fierte si pastrate in recipiente sau cutii la
frigider si, la nevoie, foloseste cantitatile recomandate

Pregateste din timp preparatele recomandate in Ebook "Retete de
baza": painea din hrisca, muraturile, mixul de seminte, untul ghee,
pasta de tahini.

Nu lasa totul pe ultima suta de metri si plaseaza comenzile organizat.
Imi doresc sa incepem acest proces impreuna in acelasi timp.

 
Este timpul sa incepem! 

Love, Angelina

Sfaturi
organizatorice


