Kulka intymna dla kobiet.
Zasada działania: działanie kulek intymnych jest zgodne z podstawowymi mechanizmami środków
tradycyjnej medycyny chioskiej, gdzie za pośrednictwem ukierunkowanej terapii na ogniska
bezpośrednich stanów chorobowych pochwy, otwierane są meridiany - główny regulator przedni i
główny regulator tylny, normalizowana jest równowaga Yin - Yang, oczyszczany jest organizm i
usuwane są z niego toksyny, oczyszczana jest krew (co normalizuje funkcje śledziony), regenerowane
(odbudowywane) są komórki i usuwane procesy gnilne.
Zastosowanie: stosowad przy specyficznym zapachu z pochwy, przy upławach z krwistą wydzieliną,
przy wzrostowym i rzęsistkowym zapachu pochwy, przy grzybiczym zapaleniu pochwy, przy zapaleniu
jamy miednicy, przy zapaleniu przydatków macicy, świerzbiączce sromu, nadżerce szyjki macicy,
mięśniaku macicy, torbieli na jajniku, polipie na szyjce macicy, zaburzeniach menstruacji i bolesnych
menstruacjach, krwotoku poporodowym, zatrzymaniu odchodów porodowych oraz przy plamach
pigmentowych i wągrach.
Kuleki intymne posiadają właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne, oraz przeciwbakteryjne i
przeciwzapalne, obniżające gorączkę; oczyszczają ze złogów i usuwają toksyny, zwężają pochwę i
macicę, zachowują barwę, przywracają "młode lata"

Pięd właściwości produktu.
1. Samooczyszczenia: użycie 1-ej kulki intymnej przyczynia się do oczyszczenia jamy macicy z toksyn i
zanieczyszczeo.
2. Autoterapia: działa jako terapia wspomagająca przy mięśniaku macicy, nadżerce szyjki macicy,
przy cystach jajnika oraz przy różnych stanach zapalnych narządów kobiecych.
3. Odmłodzenie: szybko wspomaga poprawę stanu zabarwienia (zażółcenia) skóry twarzy, pomaga
przy pociemniałej barwie i zmatowiałym wyglądzie skóry twarzy, przy plamach pigmentacyjnych, przy
suchej skórze, zmarszczkach i innych objawach.
4. Profilaktyka: stosowad przynajmniej raz w miesiącu, jest to skuteczna profilaktyka chorób
ginekologicznych. Produkt pomaga także w zwężeniu pochwy poprawiając napięcie pochwy.

Siedem leczniczych funkcji produktu.
1. Oczyszczenie: skuteczna profilaktyka i szybko wspomagająca terapia przy zapaleniu pochwy,
nadżerce szyjki macicy, wypadaniu macicy, specyficznym zapachu przy upławach, zapaleniu jamy
macicy, zapaleniu przydatków, mięśniaku macicy, oraz terapia chorób ginekologicznych wywołanych
infekcjami grzybiczymi.
2. Oczyszczanie macicy ze złogów i toksyn: przy pomocy unikatowej adsorpcyjnej metody
detoksykacji, zupełnie jak miniaturowym „odkurzaczem” szybko usuwane są okresowo gromadzące
się w obrębie kobiecych narządów płciowych fragmenty obumarłych tkanek, resztki krwi
menstruacyjnej, powstałych toksyn i innych pozostałości w łonie kobiety; usuwany jest również

nieprzyjemny specyficzny zapach, usuwane jest źródło infekcji grzybiczych, stymulowana jest
przemiana materii, aktywizowane wytwarzanie komórek pnia, stymulowane wytwarzanie hormonów
żeoskich, przywracane są normalne fizjologiczne funkcje organów reprodukcyjnych.

3. Regeneracja: równocześnie z wyeliminowaniem nadżerki i ropnych materii, odbudowuje również
martwicze komórki, stymuluje wydzielanie gruczołów; regeneruje, reguluje, wyrównuje i nawilża
nierównomierności w tkankach szyjki macicy i pochwy, przywraca sprężystośd i wrażliwośd pochwy,
pomaga w kurczeniu się macicy po porodzie, odbudowuje uszkodzone drogi rodne oraz całkowicie
odbudowuje i utrzymuje zdrową mikroflorę środowiska wewnętrznego organów.

4. Spowalnia starzenie: odbudowuje obumarłe komórki, stymuluje wydzielanie, regeneruje jamę
macicy i pochwy, sprzyja kurczeniu się pochwy, zwiększa wrażliwośd, poprawia pożądanie seksualne,
jak gdyby przywraca stan dziewictwa dzięki czemu poprawia jakośd życia płciowego. Pomaga odsunąd
w czasie objawy klimakteryczne, usuwa suchośd pochwy i brak pociągu płciowego, likwiduje
drażliwości i inne symptomy.

5. Efekt kosmetyczny: poprawia i odbudowuje normalne fizjologiczne funkcje żeoskich organów
płciowych, poprawia krwioobieg i aktywizuje komórki odpornościowe, reguluje działanie gruczołów
wydzielania wewnętrznego, usuwa i odbarwia plamy pigmentowe, dokładnie wybiela skórę i czyni ją
żywą i rumianą, zmniejsza zmarszczki, dlatego dodaje kobiecie nieprzemijającego czaru.

6. Uzdrawianie: kulki intymne stosowane są w charakterze terapii wspomagającej w chorobach oraz
w charakterze profilaktyki chorób. Po zakooczeniu menstruacji użycie 1-2 kulek będzie sprzyjad
procesowi normalizacji przemiany materii, wybawi od chorób ginekologicznych, zapewnia zdrową
energię życiową.

7. Przy bezpłodności: kulki intymne wykazują efekt regulujący i działanie torujące przy bezpłodności
spowodowane niedrożnością jajowodów oraz utratą równowagi kwasowo-zasadowej środowiska
wewnętrznego pochwy.

Nowa koncepcja kosmetyczna.
Zgodnie z teorią Tradycyjnej Medycyny Chioskiej, 12 głównych meridianów skierowanych ku górze w
kierunku twarzy nawilżających skórę i nadających jej blask, oraz dodatkowych 8 "cudownych"
meridianów, jak również organy wewnętrzne, przez które przepływa krew i Chi, są za sobą ściśle
powiązane.

Przy zaburzeniach wewnętrznych powstaje niewydolnośd wątroby i nerek, rozstrój żołądka i jelit,
twarz traci swą barwę, znika blask, skóra zaczyna się szybko starzed, pojawiają się plamy
pigmentowe, pryszcze, wągry i inne zmiany patologiczne, skóra twarzy traci wilgod i ukrwienie,
szkodliwa Chi i toksyny wywołują ostudę. Kulki intymne umieszczone w łonie kobiety (w którym
spotyka się pięd meridianów głównych narządów organizmu kobiecego), skutecznie udrażniają kanały
meridianowe, regulują skład krwi, równoważą Yin - Yang w organizmie, regulują system wydzielania
wewnętrznego - co łącznie daje wielki efekt kosmetyczny.
Układ płciowy aktywnie uczestniczy w oczyszczaniu organizmu z toksyn, co tworzy dualizm we
współczesnej medycynie. Kulki intymne - jedna z unikatowych metod detoksykacji, to najbardziej
jaskrawy przykład idealnego wdrożenia nowoczesnej myśli kosmetologicznej. Dlatego tak skutecznie i
po mistrzowsku, usuwając toksyny z organizmu kobiecego, rozwiązywany jest problem
autonomicznego oczyszczania żeoskiego układu płciowego z toksyn.

Sposób użycia:
1. Otworzyd za foliowany pakiecik, sprawdzid stan opakowania i obecnośd wiązadełka na kulkach.
2. Umyd i osuszyd pochwę. Przy pomocy jednorazowych higienicznych rękawiczek umieścid kulkę
intymną w pochwie, koniec nitki pozostawid na zewnątrz.
3. Pozostawid kulkę, zmieniad, co trzy dni; podczas usuwania lekko pociągnąd za nitkę, umyd pochwę i
srom.
4. Każdorazowo jedna kulka intymna, cykl uzdrawiający - 6 kulek.

Uwagi:
1. Do użytku zewnętrznego!
2. Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży i dziewice.
3. Podczas menstruacji oraz w okresie karmienia piersią przerwad stosowanie.
4. Ostrożnie stosowad po aborcji oraz w wypadku reakcji alergicznych organizmu.
5. Produkt nie jest lekarstwem.

