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DetoCol jest preparatem przeznaczonym do pomocy 

w diecie oczyszczającej z pasożytów, grzybów 

i bakterii w warunkach domowych. Nie jest lekiem 

odrobaczającym, lecz suplementem diety 

nieinwazyjnym, niesupresyjnym i nie powodującym, o 

ile stosuje się go w porach i ilościach zalecanych - ani 

sensacji żołądkowych, ani uczucia dyskomfortu. 

Istnieją liczne programy oczyszczające, odgrzybiające i 

odrobaczające, które przynoszą efekty szybsze i 

bardziej spektakularne, lecz są też zawsze mniej lub 

bardziej, ale zawsze uciążliwe dla osób im się 

poddających. Rolą DetoColu jest pomóc oczyścić 

organizm powoli, na przestrzeni miesiąca, bez 

konieczności głodówek, wymuszanych wypróżnień i 

jakiejkolwiek zmiany trybu życia. Dedykowany jest on 

osobom chcącym oczyszczać swój organizm w 

warunkach domowych i w sposób jak najmniej dla nich 

kłopotliwy. 

 

Profilaktyka zdrowotna w XXI wieku poświęca już dużo 

uwagi oczyszczeniu organizmu z niepożądanych 

gości, z organizmów, które na nas pasożytują i w 

najlepszym wypadku zaburzają nasze problemy 

metaboliczne i okradają nasze komórki z potrzebnych 

im substancji odżywczych: protein, węglowodanów, 

mikroelementów i witamin. W najgorszym zaś, 

wpędzają nas w bardzo poważne choroby! 

 

Korzyści z oczyszczania organizmu z pasożytów, 

grzybów, drożdżaków, bakterii i wydalanych przez nie 

produktów przemiany ich materii, bardzo często 

toksyn - są bezpośrednie i nie podlegające dyskusjom, 

a co najważniejsze, bardzo szybko odczuwalne przez 

nas obiektywnie. 

 

 

 

 

 

DetoCol   является препаратом, предназначенным 

как помощь в диете, очищающей организм от 

паразитов, грибков и бактерий в домашних 

условиях. Это не антигельминтное лекарство, а 

суплемент (пищевая добавка) не инвазивный, не 

супрессивный и не вызывающий (если он 

используется в рекомендуемых дозах) ни 

желудочного ни иного дискомфорта. Есть 

многочисленные программы очищения от грибков 

и паразитов, которые дают эффект быстрый и более 

впечатляющий, но они также всегда более или 

менее обременительны для лиц, применяющих их. 

Цель препарата DetoCol -  помочь очистить 

организм медленно, на протяжении месяца, без 

необходимости голодания, вынужденного стула и 

каких-либо изменений образа жизни. Это препарат 

для людей, желающих очистить свой организм в 

домашних условиях и таким способом, какой будет 

для них наиболее удобным. 

Оздоровительная профилактика в XXI веке уделяет 

много внимания очищению организма от 

непрошенных гостей в нем, которые на нас 

паразитируют и, в лучшем случае, нарушают наш 

обмен веществ и обкрадывают наши клетки, лишая 

их необходимых питательных веществ: протеинов, 

углеводов, микроэлементов и витаминов, а в 

худшем случае – грозят очень серьезными 

заболеваниями! 

Польза очищения организма от паразитов, грибков, 

дрожжей, бактерий и выделяемых ими продуктов 

обмена их веществ, очень часто токсинов – прямая 

и не подлежащая обсуждению, а главное, очень 

быстро ощущаемая нами объективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Do tych korzyści należą: 

- poprawa samopoczucia, stabilizacja układu 

nerwowego 

- poprawa apetytu i przemiany materii, także lepsze 

funkcjonowanie układu wydalniczego 

- natychmiastowa poprawa efektywności zdrowego 

odżywiania się i suplementacji.  

- ustępowanie szeregu dolegliwości takich jak: 

migreny, stany depresyjne i rozdrażnienia, wysypki, 

swędzenie skóry i odbytu, uporczywy kaszel, bóle 

brzucha, nudności, wzdęcia, biegunki; nieprzyjemny 

zapach ciała i z ust, nadmierne pocenie się, 

wypadanie włosów, zapalenia paznokci, częste 

oddawanie moczu, trądzik młodzieńczy, łuszczyce, 

zaburzenia cyklu miesiączkowego, katar sienny, 

alergie, utrudnione oddychanie, zgrzytanie zębami, a 

przede wszystkim podatność na nawracające 

zapalenia dróg rodnych i moczowych, infekcje i 

przeziębienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К этой пользе относятся: 

- улучшение самочувствия, стабилизация нервной 

системы 

- улучшение аппетита и обмена веществ, а также 

улучшение работы выделительной системы 

- немедленное повышение эффективности 

здорового питания и суплементации  

- избавление от ряда заболеваний, таких как: 

мигрени, депрессивные состояния и раздражения, 

сыпь, зуд кожи и в области заднего прохода, 

постоянный кашель, боли в животе, тошнота, 

метеоризм, диарея; неприятный запах тела и изо 

рта, повышенная потливость, выпадение волос, 

воспаление ногтей, частое мочеиспускание, прыщи, 

экзема, расстройства менструального цикла, сенная 

лихорадка, аллергии, затрудненное дыхание,  и, 

прежде всего, подверженность рецидивирующим 

воспалениям органов урогенитального тракта и 

мочевыводящих путей, инфекций и простуды. 

 


