
Kinotakara är en revolutionerande nyhet 
inom hälsa och kroppsvård. Produkten 
kommer från Japan och är ett resultat av 
26 års forskning på trädens fantastiska 
livskraft och förmåga att överleva under 
de svåraste förhållanden.

Det revolutionerande ligger i att man har 
lyckats använda aktiva ämnen från olika 
träd. Tillsammans med andra naturliga 
ingredienser stimulerar detta kroppens 
funktioner och bidrar till att rensa 
kroppen f rån avfa l lsprodukter. 
Ingredienserna är packade i små påsar 
som sätts fast under fotsulorna med ett 
plåster. På fotsulan finns över 60 
reflexzoner och är därför en lämplig 
plats att fästa Kinotakara.

Både österländsk och västerländsk 
medicin erkänner fotsulan som en bild 
av tillståndet i våra inre organ, och den 
behandlas ofta som vårt andra hjärta.

Kinotakara kan användas av personer 
från 8 år och uppåt.

Kinotakara bör ej användas av:
Gravida och ammande.
Personer med transplanterade organ.
Personer som äter blodförtunnande 
medicin, Varan.
Personer som använder många olika 
mediciner bör iaktta försiktighet.

Kinotakara ”botar” inga sjukdomar eller 
annan ohälsa, men genom att rensa 
blodet, stimuleras kroppens organ till att 
jobba bättre. När dessa organ blir 
avlastade kan kroppens självläknings-
process komma igång.

Hälsomässiga fördelar

Kan lindra värk tex. reumatiska besvär, 
gikt.
Stimulerar cirkulationssystemet och 
därmed hela kroppens energisystem.
Syrehalten ökar och därmed även 
ämnesomsättningen och frigörandet av 
toxiner och slaggprodukter.
Reducerar fria radikaler och förbättrar 
immunförsvaret.
Avlägsnar tungmetaller, är 
muskelavslappnande och kan vara en 
hjälp vid sömnproblem.
Hjälper vid värkande och svullna ben 
och fötter.

Källa: K-Link Norway AS

Kinotakara

Rensar och avgiftar din kropp medan du sover



Bruksanvisning

Skaka påsen för att fördela innehållet 
jämnt. Tag bort det stora skydds-
papperet från häftplåstret. Lägg påsen 
med rosa text ned mot häftplåstret. Vit 
sida ska sitta mot fotsulan.

Tryck fast hela plåstret under fotsulan. 
Plåstren bör sitta 8-10 tim.

Använd en ny påse under varje fot i fem 
nätter och ta sedan en paus på 2 nätter 
innan du påbörjar nästa kur.

Kinotakara används under natten. Ta 
gärna ett fotbad innan du fäster 
påsarna. Se till att de sitter ordentligt. En 
tunn strumpa hjälper att hålla plåstret på 
plats. Gå lite med dem innan du lägger 
dig. Drick minst 1,5 liter vatten per dygn 
för att hjälpa kroppen föra ut avfalls-
produkterna. Rooibos SOD te1  hjälper 
till att öka utrensningen.

Kinotakara kan även placeras direkt på 
smärtpunkter, men bör inte användas på 
öppna sår. Påsen kan sitta på i upp till 
24 tim när den används på detta sätt.

De använda påsarna får en mörk och våt 
konsistens. Detta avtar efterhand som 
kroppen rensas och du ser att påsarna 
får större vita fält och blir mindre fuktig. 
Tiden för utrensning är mycket 
individuellt och beror på graden av 
belastning av kroppen. (livsstil, 
arbetsmiljö, mediciner, amalgam mm) 
Man räknar dock att det krävs minst fyra 
veckors behandling efter en livslång 
exponering.

Innehåll

Trävinäger, turmalin, chitosan, pärlpulver, 
ren kisel, negativa joner.

Ett paket Kinotakara innehåller 10 påsar 
och 10 häftplåster.

Kinotakara är en av de produkter som 
ingår i K-Links Hälsokoncept: Rensa, 
Aktivera, Balansera, Försvara.

Din distributör kan ge dig mer 
information om Kinotakara och övriga 
produkter som ingår i Hälsokonceptet.

Källa: K-Link Norway AS

1 Produkt som ingår i K-Links hälsokoncept

Oberoende distributör:

www.k-link.com

http://www.k-link.com
http://www.k-link.com

