
METODA DR JOSEFA JONASA
Pomaga nam ustalić, co jest naszą toksyną bądź

toksynami i sugeruje, jak doprowadzić organizm do rów
nowagi.

APARAT SALVIA
Zmodyfikowana metoda elektroakupunktury dra

Volla. Określana jako test reakcji wegetatywnych. Pozwala
na identyfikację obecności toksyn.

JOALIS
Taka jest nazwa suplementów diety używanych do kierowanej

i kontrolowanej detoksykacji wg metody dr Josefa Jonasa. Firma Joalis
istnieje na rynku europejskim około 20 lat. Jej oficjalne przedstawicielstwa
są m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii i wielu innych europejskich
państwach. Oczywiście w Polsce też :)

Bożena Tarka  terapeutka medycyny naturalnej wg metody dr Josefa
Jonasa  kierowanej i kontrolowanej detoksykacji. Temat medycyny naturalnej
praktykuje od 15 lat. Jej fascynacją życiową jest ciało ludzkie i jego cudowne
programy samouzdrawiające. Jej misją jest informowanie, wskazywanie
kierunków  jak zmienić nasze codzienne nawyki tak, żeby nie przeszkadzać,
ewentualnie pomagać w naturalnych procesach. W ramach powrotu do
harmonii pomiędzy Ciałem, Umysłem i Duchem prowadzi zajęcia z delikatnego
ruchu do muzyki BoTańce

SPOTKANIE PROZDROWOTNE

BBoożżeennaa TTaarrkkaa

JJaakk żżyyćć??

GGaarrśśćć iinnffoorrmmaaccjjii nnaa tteemmaatt
zzaaggrroożżeeńń zzddrroowwiiaa



Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 26 listopada 2018 r. o godz. 18.00

w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl

WWssttęępp wwoollnnyy

Jak żyć, żeby nie chorować?
Co jeść? Czego nie jeść? Dlaczego?

Co pić i ile? Dlaczego woda jest taka ważna?
Domowe sposoby  na zdrowie.
Dlaczego należy się odrobaczać?

•Olejki CBD – „lek” na całe zło… a produkcja w Lublinie.
•Dlaczego nasz system nerwowy potrzebuje

kanabinoidów.
•Borelioza, padaczka, depresja, neuralgie – a olejki

z CBD.

Jeśli nasz organizm jest obciążony toksynami  nie
będzie funkcjonował prawidłowo. Toksyny mogą być
nieorganiczne, np metale ciążkie, składniki chemiczne
z powietrza, jedzenia albo też dioksyny przedostające
się z plastikowych opakowań naszej żywności. Toksy
ny, czyli mikrokosmos  mikrobiologia: bakterie,
wirusy, grzyby, pasożyty, mogą być organiczne .
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