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Het 2detox apparaat
De 2detox ontgiftings apparaat bevat volgende onderdelen :
o de stuureenheid
o een voedingseenheid met netvoedingstekker
o een plastik voetbak om het water in te doen
o een spoel met aansluitkabel om in het water te zetten
o Dode Zeezout
o Effectieve Micro-organismen

Ingebruikstelling
Volg de volgende stappen om het 2detox apparaat in gebruik te nemen:
o Sluit de netvoeding aan op het apparaat, links op de achterzijde.
o Sluit de spoel aan, rechts op de achterzijde.
o Vul de plastik voetbak met warm water.
o Zet de plastik voetbak op grond, voor een stoel of zetel.
o Leg de spoel in de plastik voetbak
o Neem plaats op de stoel, en plaats beide voeten in het water.
o Het makkelijkste is de spoel tussen beide voeten te leggen.
o Verifieer dat de spoel volledig ondergedompeld is in het water.
o Leg de ring met de witte EM keramieken pijpjes in het water.

Bediening van het 2detox apparaat
Er zijn 4 groene displays op de stuureenheid:
o de “mode” indicator
o de “work pressure” indicator
o de “work electricity” indicator
o de “time” indicator
Er zijn 5 bediening knoppen:
o de “mode” selector
o een “start / stop” knop
o een “on / off” knop
o en 2 knoppen om de tijd in te stellen “time up” en “time down”
Zet het apparaat aan door op de “on / off” knop te drukken.
De displays lichten even op.
Gedurende een paar seconden wordt de reeds geaccumuleerde werkduur getoond op de Time en de
Work Pressure displays. De Work Pressure display toont het aantal uren er reeds gewerkt is geweest
met het apparaat. De Time display toont het aantal minuten.
Bvb, het 2detox apparaat heeft reeds 2u en 20 minuten gewerkt, dan staat er een 2 op de Work
Pressure en een 20 op de Time display.
Het apparaat komt dan in zijn ‘rust’ toestand en toont het volgende:
o de Time neemt zijn standaard waarde in van “30” min
o de Mode staat op “1”
o de Work pressure toont het woord “OFF”, de rust toestand
o de Work electricity toont “0.00”, de rust toestand
Er zijn 4 verschillende modes, van 1 tot en met 4.
o Mode 1 is de zachtste mode
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o

Mode 4 is de sterkste mode

Volg de richtlijnen verder gemeld ivm het gebruik van de juiste mode voor de juiste conditie.
Bij twijfel, gebruik steeds mode 1
De max tijdsduur van een sessie is 30 min. Door middel van de “time up” en “time down” knopjes
kan u de gewenste tijdsduur instellen.
Volg de richtlijnen verder gemeld ivm het gebruik van de juiste tijdsduur voor de juiste conditie.
We hebben dus mode 1 voor een tijdsduur van 30 min klaarstaan.
We drukken op de “start / stop” knop om het ontgiftingsproces in werking te stellen.
Minuut na minuut loopt de teller af, tot de waarde 0 is bereikt.
Het apparaat gaat dan weer in zijn rusttoestand staan.
U kan dan de voeten uit het water nemen en ze afdrogen.
U giet het water weg en volgt richtlijnen om het apparaat te onderhouden zoals hier verder beschreven.
Tijdens het werken, ziet u waarden verschijnen op de Work pressure display. Deze is steeds 12.0 en
toont dat de werkspanning op de spoel 12 Volt is.
Op de Work Electricity display staat een waarde tussen 0.00 en 5.00. Dit is indicatie van de stroom
welke door de spoel gaat.
Om een goede werking van het 2detox apparaat te verzekeren, dient de waarde van de Work
Electricity zich tussen 3.0 en 4.2 te bevinden.
Meestal zal deze waarde lager zijn. U kan deze waarde laten verhogen door er een beetje van het
bijgeleverde Dode Zeezout in het voetbad water te doen. Meng het een beetje door de voeten te
bewegen. Van zodra de waarde steeds boven de 3.0 blijft, mag u stoppen met Dode Zeezout bij te
voegen.
Stijgt de waarde boven de 4.2, dan kan u wat proper water bij doen. Zodoende zal het mengsel zich
weer verdunnen, en kan de waarde onder de 4.2 dalen.
Komt de waarde boven de 5.0, dan zal het apparaat een beep laten horen en stoppen.
U vervangt dan best al het water in de plastik voetbadje, stel de timer in op de nog resterende tijd van
uw sessie, en herstart.

Verkleuring van het water
Het is belangrijk om te begrijpen dat het water sowieso verkleurt, zelfs zonder voeten in het water. De
basis verkleuring van het water komt door de wisselwerking van de spoel en de chemische
eigenschappen van het water.
Hoe zuiverder het water op zich is, hoe minder verkleuring er is.
Daarom raden we dan ook aan om gefilterd water te gebuiken.
Gebruikt u leidingwater of hemelwater uit uw regenton, het heeft een bepaalde structuur en graad van
verontreiniging. Deze verontreiniging van het gebruikte water zorgt mee voor de basis verkleuring van
het water. De kleur van de verkleuring zal dus steeds ongeveer dezelfde tint hebben.
Daarboven zullen de uitgescheiden toxines uit uw lichaam ook zorgen voor een lichte verkleuring.
Nota : het water na de behandeling mag niet gedronken worden
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Geur van het water
Door chemische reacties ten gevolge van de elektrolyse in het water zal het toegevoegde zout zich ook
gaan ontbinden in zijn afzonderlijke componenten. Een van die moleculen is het chloor atoom. Er
komt dus chloor vrij, welke we eventueel kunnen ruiken. Dit komt dus niet alleen uit uw lichaam maar
is dus ook afkomstig van de vrijgekomen chloor vanuit het water zelf.

Gebruiksmethode
Er zijn 4 modes, waar mode 1 de zachtste is en mode 4 de sterkste mode.
Men kan stellen dat indien mode 4 gelijk is aan 100% werking, dan is mode 3 gelijk aan 75%, mode 2
is dan 50% en mode 1 komt overeen met 25% werking.
We prediken dan ook steeds de zachte aanpak.
Om een goede werking en efficiëntie te bekomen, raden wij een kuur aan van 14 sessies. Men heeft
maximum één sessie per dag van max 30 min.
Om het u makkelijk te maken, hebben we een zeer gemakkelijke methode ontwikkeld. Het volgen van
deze kuur is dan kinderspel. U bent er ook zeker van dat de kuur steeds zacht start en een opbouwend
karakter heeft.
We splitsen de gebruikers op in 3 groepen:
1. kinderen van 12 jaar tot 17 jaar
2. volwassen van 18 jaar tot 50 jaar
3. mensen boven de 50 jaar

Voor groep 1, kinderen van 12 jaar tot 18 jaar, is de tijdsduur van een sessie is max 20 min
Sessie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mode

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

Om de 2 dagen een sessie, 14 sessies in een kuur.
Rust 2 weken alvorens een nieuwe kuur te starten
Voor groep 2, volwassen van 18 jaar tot 50 jaar, de tijdsduur van een sessie is 30 min
Sessie
Mode

1
1

2
1

3
2

4
2

5
2

6
3

7
3

8
3

9
3

10
3

11
3

12
4

13
4

14
4

Om de 2 dagen een sessie, 14 sessies in een kuur.
Rust 1 à 2 weken alvorens een nieuwe kuur te starten
Voor groep 3, volwassen boven de 50 jaar, de tijdsduur van een sessie is 30 min
Sessie

1

2

3

9

10

11

12

13

14

Mode
1
1
1
1
2
2
2
3
3
Om de 3 dagen een sessie, 14 sessies in een kuur.
Rust 2 weken alvorens een nieuwe kuur te starten

3

3

3

4

4
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Het lichaam heeft tijd nodig om op een harmonische wijze te kunnen reageren op het
ontgiftingsproces. Het is dus duidelijk dat elk over-gebruik van het 2detox niet bevorderlijk is voor uw
gezondheid. Bij een te snelle of te zware ontgifting van het lichaam kan uw lichaam niet op een
evenwichtige wijze weer tot homeostase komen.
Respecteer ook de tussentijd tussen 2 kuren.
Verder raden we een gezonde levenstijl aan. Per definitie ‘steeds’, doch in dit geval ten minste tijdens
de ontgiftings kuur.
Het is evident dat men zich compleet onthoudt van drugs. Ook alcohol gebruik en het gebruik van alle
thé-ines zoals koffie of thees kunnen een reactie teweegbrengen in het lichaam tijdens de
ontgiftingskuur. Vergelijk het met iemand die anti-rook pleisters gebruikt en toch rookt. De
combinatie van beide is te zwaar voor het lichaam waardoor er bijwerkingen kunnen optreden.

Wanneer het 2detox apparaat niet gebruiken ?
Er zijn een aantal contra indicaties waarbij het gebruik van het toestel ten stelligste AFGERADEN is.
Daarom mogen personen die onder volgende lijst vallen het toestel absoluut niet gebruiken :
o drager van een pacemaker
o na een harttransplantatie
o zeer lage bloeddruk
o zeer hoge bloeddruk
o bloedkanker
o zwangere vrouwen
o borstvoeding gevende vrouwen
o psychologische behandeling
o voeten met wonden
o laag energiepeil
o zware ziekte
o nierdialyse
Mensen met een metalen prothese kunnen hinder ondervinden van tintelingen ten gevolge van het
elektromagnetische veld opgewekt door de spoel.
Mensen die medicatie nemen blijven dit gewoon verder doen volgens de raadgevingen van de dokter.
In elk geval, voelt u enig discomfort, staak onmiddellijk de sessie.
Bij enige twijfel, gebruik het 2detox apparaat niet.

Stress en toxines
Het is gekend dat stress, in al zijn vormen, gaande van fysiek, mentaal of emotioneel, een negatieve
impact heeft op het menselijk lichaam. Het stapelt zich op in het lichaam met vele klachten als gevolg.
Een ander aspect van negatieve invloed op ons lichaam zijn de toxines en de afvalstoffen welke zich
ophopen op velerlei plaatsen in het lichaam. Ze komen in ons lichaam via de voeding, genotsmiddelen,
vervuilde lucht, pesticiden enz. Er zijn vele soorten van toxines en vrije radicalen welke storen onze
gezondheid. Daarnaast zijn er ook de zware metalen.
Het Vlaamse Agentschap voor Zorg en Gezondheid meld op zijn site :
http://www.zorg-en-gezondheid.be/zware_metalen.aspx
onder de titel van de zware metalen het volgende:

2detox handleiding

5

“Zware metalen zijn stoffen die vergeleken met water vrij zwaar zijn. Er zijn een zevental
zware metalen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens: lood (Pb), arseen (As),
cadmium (Cd), chroom (Cr), kwik (Hg), antimoon (Sb), nikkel (Ni).
Zware metalen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken als ze opgenomen worden
in ons lichaam. Veel hangt af van het soort zwaar metaal dat je binnen krijgt en van de
hoeveelheid. De buurt waarin je woont, je levenswijze, je voeding, je leeftijd, … spelen
allemaal mee in de aard en de ernst van de mogelijke gezondheidseffecten.”
U vind hier een uitreksel van het resultaat van een onderzoek gedaan op negen verschillende personen
en met een controle waarde zonder voeten in het water, gedurende een 30 minuten sessie.

Metaal
Antimony (Sb)
Arsenic (As)
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Uranium (U238)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Nickel (Ni)
Aluminum (Al)
Iron (Fe)
Manganese (Mn)
Zinc (Zn)

Controle waarde
(ppb)

Na behandeling
(ppb)

Percentage
verandering

1,09
2,53
363,66
2,45
3,08
60,20
5,55
13.958,44
411,48
216,33
50.645,66
218,77
148,44

2,48
3,93
3.656,11
8,16
5,58
74,30
12,15
22.838,88
672,52
950,33
138.918,11
524,44
288,22

128%
55%
905%
233%
81%
23%
119%
64%
63%
339%
174%
140%
94%

Het is dus duidelijk dat via het 2detox systeem deze zware metalen op een zeer zachte manier uit het
lichaam worden verwijderd.

Verklaring van de werking van de 2detox
De basis van de werking van het 2detox toestel is de elektrolyse. Het toestel stuurt via de spoel een
stroom door het water. Daardoor wordt er een scheikundig proces in gang gezet. Om dit proces met de
meeste efficiëntie te laten verlopen dienen we zout toe te voegen aan het water. Het resultaat is dat er
vele vrije negatieve ionen beschikbaar komen in het water.
Het tweede belangrijk aspect is dat het menslijk lichaam voor 70% uit water bestaat. Nu, plaatsen we
onze voeten in dit water met de negatieve ionen, dat is het zeer makkelijk voor deze negatieve ionen
om zich door de huid van de voet verder te transporteren in het lichaam.
Daar zullen deze negatieve ionen zich binden met de vrije radicalen, de toxines, de afvalstoffen en de
zware metalen. Nadien wordt dit resultaat dan weer uitgescheiden via de huid in het water.
Het water zal mee verkleuren door de restafval welke op deze zeer zachte manier uit het lichaam wordt
onttrokken.
Kortom, het lichaamsvocht is het transportmiddel voor de negatieve ionen welke niets liever doen dan
zich te binden met de vrije radicalen, waar dat deze dan nadien worden uitgescheiden.

2detox handleiding

6

Dode Zeezout
Zoals verklaard, is er wat zout nodig om de scheikundige processen te kunnen laten gebeuren.
Echter, we gebruiken geen gewoon tafelzout doch het zeer speciale Dode Zeezout in vloeibare vorm.
De samenstelling van het gebruikte Dode Zeezout is als volgt:
30-35 %
Magnesiumchloride
24-26 %
Kaliumchloride
4-8 %
Natriumchloride
4000-6000 ppm
Calciumchloride
3000-6000 ppm
Bromiden
500-2000 ppm
Sulfaten
34-38 %
Kristallisatie water
Het heeft oa volgende specifieke eigenschappen:
o
o
o
o

verwijdert dode huidcellen
bevat veel mineralen
versterkt uw huid
verkwikt, ontspant en herstelt

Deze specifieke samenstelling aan mineralen en spoorelementen heeft bovendien een positieve
werking op de stofwisseling en het evenwichtig mineralenbestand van de huid.
Uw lichaam zal veel gemakkelijker schadelijke stoffen uitscheiden, die zich in uw huid of bindweefsel
genesteld hebben. U bouwt dan ook een grotere weerstand op tegen allerhande aandoeningen of
ziekteverschijnselen.

Effectieve Micro-organismen
Effectieve Micro-organismen (EM) zijn microscopisch kleine wezentjes vervat in keramiek pijpjes.
EM zijn een combinatie van nuttige, regeneratieve micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen
en niet zijn gemanipuleerd. Dit mengsel verhoogt de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water,
mens en dier. Ze worden geactiveerd door toevoeging van water.
De toepassing ervan in het 2detox systeem is dan ook voor de hand liggend. Er is niet enkel het
ontgiftingsproces, maar ook de stimulatie van de natuurlijke immuniteit van de gebruiker op een
zachte wijze.
Kortom, de synergie van deze EM, het Dode Zeezout en het 2detox procédé is ongelooflijk krachtig.

Veiligheidsvoorschriften
o

o
o
o

U mag nooit de voeding en de netvoedingstekker aanraken met natte handen of wanneer de
voeding nat is geworden. Gebruik steeds alle veiligheidsvoorschriften en stel uw persoonlijke
veiligheid primair.
Gebuik het 2detox apparaat nooit wanneer u alcohol heeft gedronken, of onder invloed bent
van andere drugs.
Druk steeds zachtjes op de druktoetsen om een goede werking te garanderen.
Het gebruikte water mag niet gedronken worden.
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Onderhoud van het apparaat
o
o
o
o

Voor elke onderhoudsbeurt, trek het netsnoer uit de stekker en trek de kabel van de spoel
zachtjes uit de fiche achteraan het toestel.
Reinig de stuureenheid enkel met een droge doek om het stof weg te nemen
Reinig de spoel en de ring met de EM keramieken pijpjes na elk gebruik door het veelvuldig
af te spoelen onder stromend water.
Na een tiental beurten, plaats de spoel in de plastic bak met water, en voeg een soeplepel azijn
toe. Laat dit een nachtje staan. Neem dan de spoel uit het water, en spoel ze veelvuldig af
onder stromend water. Spoel dan de plastic voetbak af onder stromend water.

Onderhoudskit
De spoel dient vervangen te worden wanneer er geen luchtbelletjes meer zichtbaar zijn in het water.
Dit is meestal na ongeveer 30 beurten.
U kan een onderhoudskit bestellen. Deze bevat :
o een spoel
o Dode Zeezout
o een ring met EM keramieken pijpjes

U kan bestellen via :
2-origin bvba - Import
Victor Van Malderlaan 39/1
B-1700 Dilbeek
+32 (0)2 463 44 85
erik@2detox.eu

Disclaimer
Het product zoals vermeld in deze handleiding heeft niet de intentie om een diagnose te stellen, enige
ziekte te genezen of enige ziekte te voorkomen. De informatie is enkel ter beschikking gesteld om U te
informeren. U dient ten alle tijden uw dokter te raadplegen voor enig advies of raadgeving bij ernstige
ziekte.

FAQ
1. Wat betekent de kleurverandering van het water in werkelijkheid?
2. Wat zijn de zwarte vlekken in het water en waar komen ze vandaan?
3. Hoe kan ik weten waar het metaal vandaan komt?
4. Welke ziektes en lichaamsaandoeningen (pathologie) kunnen behandeld worden met het
2detox toestel ?
5. Zijn er verschillende manieren van gebruik van de 2detox voor verschillende aandoeningen?
6. Kunnen gebruikers die allopathische (reguliere geneeskunde) medicatie innemen ook het
2detox toestel gebruiken ?
7. Mag ik elke dag een behandeling krijgen?
8. Hoe lang moet een behandeling duren?
9. Heeft u bewijzen van wat zo een 2detox kuur eigenlijk kan genezen?
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10. Zal ik beperkt zijn in mijn activiteiten na een behandeling?
11. Moet ik een speciale opleiding krijgen om het 2detox apparaat te kunnen gebruiken?
12. Zijn er mensen die deze behandeling niet mogen krijgen?
13. Hoe lang kunnen de spoelen worden gebruikt?
14. Kan een frequent gebruik van de machine nevenverschijnselen veroorzaken in het lichaam?
15. Waarom voelen mensen een lichte tinteling gedurende de behandeling? Is dit schadelijk voor
de huid op de voeten?
16. Mogen vrouwen een behandeling doen gedurende de menstruatie?
17. Mogen mensen een behandeling doen na een ingreep?
18. Kunnen we een elektrische schok krijgen tijdens de behandeling?
19. Wat houdt de “Niet tevreden, geld terug garantie” in?
______________________________
1. Wat betekent de kleurverandering van het water in werkelijkheid?
Wanneer het water wordt gestimuleerd door de elektrolyse, stoot het piepkleine deeltjes af die
zichtbaar worden in het water en die de indruk geven dat het water vuil en bruin is. De gradatie van het
vuil in het water hangt af de hoeveelheid bezinksel.
Indien je dit fenomeen wilt testen met een kom water zonder enig lichaamsdeel in het water, zal de
gradatie van het vuil normaal gezien telkens dezelfde zijn wanneer je een nieuwe kom water gebruikt
van dezelfde bron.
Indien je die zelfde test zou herhalen, telkens met andere voeten in het water, zou het resultaat
verbazingwekkend verschillend zijn. Soms kan het water vuiler, soms properder zijn. Aangezien het
vermogen van elke persoon verschillend is om de negatieve ionen te absorberen en weer af te
scheiden, zal de verkleuring van het water ook verschillend zijn per persoon. Er kan zich ook een
olieachtige materie afzetten op de rand van de kom. Deze materie bevat normaal gezien deeltjes die
worden afgestoten door de bovenlagen van de huid.

2. Wat zijn de zwarte vlekken in het water en waar komen ze vandaan?
De zwarte vlekken is metaal dat loskomt van (a) het spoel; (b) de de-ionisatie van zware metalen in het
water zelf; en (c) van de de-ionisatie van zware metalen in het lichaam van de gebruiker.

3. Hoe kan ik weten waar het metaal vandaan komt?
Soms is dat niet mogelijk. Wanneer er echter veel (meer dan 20) zwarte vlekken zijn in het water, kan
men er vrij zeker van zijn dat het metaal uit het lichaam afkomstig is.

4. Welke ziektes en lichaamsaandoeningen (pathologie) kunnen behandeld worden met het
2detox toestel ?
De 2detox toestel herstelt of geneest geen enkele ziekte of aandoening.
Het haalt de toxines uit het lichaam. Indien het probleem waar de gebruiker mee kampt te maken heeft
met een ophoping van toxines, kan het verminderd worden door ontgifting, maar zeker niet genezen.
Men kan geen eisen stellen want het resultaat is onvoorspelbaar. Frequente ontgifting met de 2detox
geeft de mensen een groter gevoel van welzijn en helpt ze zich beter te voelen.

5. Zijn er verschillende manieren van gebruik van de 2detox voor verschillende aandoeningen?
Het toestel kan in 4 verschillende gradaties werken.
Volgens leeftijd is er ook nog een verschil in het gebruik.
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Het is van belang om een zachte aanpak van het ontgiftingsproces te hanteren.
Volg daarom de richtlijnen uit de gebruikers handleiding om het beste resultaat te bekomen.

6. Kunnen gebruikers die allopathische (reguliere geneeskunde) medicatie innemen ook het
2detox toestel gebruiken ?
Mensen die medicatie nemen blijven deze nemen zoals hun arts het voorschrijft.
Als je niet de groep van mensen valt die het 2detox toestel niet mogen gebruiken, dan kan je het
toestel gebruiken.
Indien door de ontgifting van het lichaam er minder nood is aan de medicatie, dan zal de begeleidende
arts de nodig maatregelen treffen.
Bij enige twijfel, gebruik het 2detox toestel niet en raadpleeg uw arts.

7. Mag ik elke dag een behandeling krijgen?
Er wordt aanbevolen om één keer om de twee of drie dagen een behandeling te doen. Voor diegenen
die aan een ziekte lijden moet de frequentie verminderd worden. Dit heeft te maken met het feit dat de
lichamen van deze personen in een “genezingsmode” gaan na een behandeling, gedurende de welke ze
zich moe of lethargisch (futloos) kunnen voelen.
In onze ervaring, voelen de meeste mensen zich lethargisch onmiddellijk na de behandeling, en voelen
ze de voordelen in de dagen nadien. Soms is het nodig om het lichaam eerst volledig te laten
recupereren, en wordt een nabehandeling gegeven gedurende een aantal dagen tot de recuperatie
volledig is.

8. Hoe lang moet een behandeling duren?
In een volwassen lichaam, duurt een volledige bloed cyclus ongeveer 20 minuten. Daarom is een
behandeling van minder dan 20 minuten helemaal niet schadelijk, maar ook niet bevorderlijk. Deze
cyclus is bij kinderen aanzienlijk korter en de aanbevolen behandelingstijd reflecteert dit dan ook.
Voor volwassenen wordt een volledige 30 minuten, en voor kinderen 15 tot 20 minuten aanbevolen.
Het toestel mag niet gebruikt worden bij kinderen onder 5 jaar. De aanbevolen minimum leeftijd is 12
jaar.
In elk geval, volg de gebruikersmethode zoals beschreven in de handleiding.

9. Heeft u bewijzen van wat zo een 2detox kuur eigenlijk kan genezen?
De machine geneest niets. Het is enkel een machine die uw lichaam toelaat om zijn bio-energetische
velden opnieuw in evenwicht te brengen, welk op zijn beurt dan een zelf-ontgifting stimuleert. Eens de
bio-energetische velden in evenwicht zijn, werken de organen ook beter.

10. Zal ik beperkt zijn in mijn activiteiten na een behandeling?
Neen, alles gaat verder zoals gewoonlijk. Misschien een beetje moe maar verder niets.

11. Moet ik een speciale opleiding krijgen om het 2detox apparaat te kunnen gebruiken?
Neen, volg gewoon de instructies in de handleiding, zowel op technisch vlak als op gebruikersniveau.
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Als je je gebruik van dit systeem volledig wil onderbouwen raden wij de opleiding aan van Health4me
- zie website : www.health4me.eu .
Deze toestellen worden verkocht aan zowel privé-personen als aan personen werkzaam in de medische
wereld. De enige vereiste die zou kunnen worden gesteld indien u een toestel gebruikt met klanten, is
het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt aanschouwd als een lage risico
behandeling.

12. Zijn er mensen die deze behandeling niet mogen krijgen?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

drager van een pacemaker
na een harttransplantatie
zeer lage bloeddruk
zeer hoge bloeddruk
bloedkanker
zwangere vrouwen
borstvoeding gevende vrouwen
psychologische behandeling
voeten met wonden
laag energiepeil
zware ziekte
nierdialyse

13. Hoe lang kunnen de spoelen worden gebruikt?
De spoel die wordt gebruikt is van zeer hoge kwaliteit en kan gebruikt worden voor 30 tot 40
behandelingen.

14. Kan een frequent gebruik van de machine nevenverschijnselen veroorzaken in het lichaam?
Op basis van een onderzoek van een Amerikaans labo dat de machine gedurende 3 jaar heeft getest,
zijn er geen nevenverschijnselen vastgesteld. In tegendeel, veel gebruikers melden dat ze voelen dat ze
een zuiverder en vitaler lichaam hebben.

15. Waarom voelen mensen een lichte tinteling gedurende de behandeling? Is dit schadelijk voor
de huid op de voeten?
Dat is een normaal fenomeen veroorzaakt door de spanning en stroom veranderingen in het water door
de spoel. Dit heeft geen schadelijk effect op onze huid, ook niet na langdurig gebruik. Het stimuleert
de zenuwcellen in onze voeten en heeft een positief effect op ons lichaam.

16. Mogen vrouwen een behandeling doen gedurende de menstruatie?
Ja, dat kunnen ze.

17. Mogen mensen een behandeling doen na een ingreep?
Er wordt aanbevolen te wachten tot ze volledig zijn hersteld of ten minste 6 weken na de ingreep.
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18. Kunnen we een elektrische schok krijgen tijdens de behandeling?
Ook indien uw voeten in contact komen met het metaal van de spoel, zal u geen elektrische schok
krijgen. Er bestaat helemaal geen gevaar. De machine is zeer veilig, aangezien er op verschillende
niveaus ingebouwde beveiligingen zijn. Indien er enige overbelasting of kortsluiting zou zijn, valt de
machine vanzelf uit. Bovendien, gebruiken we een externe voeding die enkel op lage voltage werkt.
Zo wordt het risico tot een minimum beperkt.

19. Wat houdt de “Niet tevreden, geld terug garantie” in?
Indien u binnen de 30 dagen niet tevreden bent over de 2detox mag u hem terugsturen. Wanneer de
console in perfecte staat binnenkomt krijgt u uw geld terug met aftrek van € 95 voor de niet ruilbare
delen zoals badje, dodezeezout, effectieve micro-organismen kraal en spoel.
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