
 

ЕТОКСИКАТОР DT-807  

 

 Всички стандартни функции                     . 

Инфрачервен колан за подгряване, 

5 режима на работа при йонна детоксикация. 

Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. 

Детоксикатор модел DT-807  ; 

Произход : Китай ; 

Гаранционен срок : 12 месеца . 

Тегло: 4.600 кг 

Цена: 266.00лв. 

ДЕТОКСИ КАТОР "DT-807 "  
  
Какъв е принципа на йонизацията? 
  
Молекулата на водата се състои от два атома водород и един атом кислород. 
Когато изгуби единия си водороден атом, оставащата OH молекула е с 
отрицателен заряд. Например, докато се разхождате по плажа, детето Ви 
поема милиони от тези отрицателни йони, което води до повишаване нивото на 
алкални елементи в кръвта и тъканите. Вследствие на тежки диети и голям 
стрес, човешкият организъм започва да акумулира и складира големи 
количества отпадъчни вещества като лактозна, пикочна, въглероднa, млечна, 
чернодробна киселина. 
  
Пациенти и потребители споделят положителните ефекти вследствие употреба 
на детоксикатора, като например: 

http://www.tehnoshop.info/product/106/detoksikator-st-901-a-podaratsi-.html�


  
1. Увеличен потенциал на движението на ставите 
2. Облекчаване на болката вследствие на артрит 
3. По - здрав сън 
4. Повишаване на жизнения тонус  
  
     Работа с детоксикатора : 
1. Включете захранващия кабел, накрайника и гривната в главното устройство. 
След това поставете накрайника в съда с вода и сложете гривната. Включете в 
ел. мрежата.  
2.Въведете в работен режим. 
3. Натиснете бутон MODE за да изберете работен режим.  

Им аобщо пет режима на работа, като третият е подходящ и за напълно 
здрави хора. Посредством бутони + и – можете да определите 
времетраенето на процедурата. Обикновено времетраенето е 30 минути. За 
да започнете процедурата натиснете бутон START.  

  
4. Потопете краката си във водата за да започнете йонното пречистване 
  
5.  РИЖИМИ НА РАБОТА : 
  
    (1) 70+/30- - подходящ за повечето хора 
    (2) Само положително електричество – за клинични тестове 
    (3) Само отрицателно електричество – само за клинични тестове 
    (4) 15+/10-/5+  
    (5) 10-/15+/5- 
  
6. В следните случаи уредът ще индикира грешка: 
  
a) електродът не е във водата или е повреден 
b) гривната не е поставена правилно или е повредена 
c) текущото захранване е по – голямо от 2.5 ампера 
  
7. По всяко време можете да ползвате инфрачервения колан.  
Включете го в уреда, поставете го около кръста си, натиснете бутона за 
включване и изберете желания от Вас работен режим – L(слаб), M(среден) или 
H(силен) за да започнете инфрачервения масаж. 
  
В процеса на детоксикация, тялото отделя токсините като частици, оцветяващи 
водата в различен цвят. По тях може да се съди за органите, които се 
пречистват: 
  
       Цвят на частиците : 
                              
1.Черен 
2.Черни частици 
3.Кафяв 
4.Тъмнозелен 
5.Оранжев 
6.Червен 



7.Бели, подобни на сирене частици 
8.Бяла пяна 
9.Жълто-зелени      
  
Част от тялото, която се детоксикира или отделящо се вещество : 
  
1.Черен дроб 
2.Тежки метали 
3.Детоксикация от отровите в черния дроб, от никотин и клетъчни 
4.Жлъчка 
5.Детоксикация на ставите 
6.Пречистване на кръвта 
7.Кръвни съсиреци 
8.Пречистване на лимфната система 
9.Пречистване на бъбреците, жлъчката, отделителната и половата система 
  
  
Инфрачервената терапия подпомага процеса на отслабване, стимулирането 
растежа на косата, подсилва имунната система и поддържа добрия статус на 
здравето. 
Инфрачервената терапия следва принципа на цялостно лечение – не само 
облекчава даден симптом, а подсилва целия човешки организъм, което от своя 
страна води до излекуването на симптома. 
  
Устройството не е в състояние да Ви излекува от тежка болест или нараняване. 
То просто поддържа добрия Ви жизнен тонус и стимулира тялото да се 
самопречисти. Органите започват да функционират по – добре след 
въздействието на електромагнитните полета, които преминават през тях.  
  
  
D. Внимание ! 
  
1. Не докосвайте захранването когато ръцете Ви са мокри 
2. Предпазвайте от удари устройството 
3. Почиствайте уреда с чиста кърпа и не ползвайте никакви препарати 
4. Внимателно оперирайте с бутоните 
5. Дръжте устройството за дръжката, когато е в режим на експлоатация 
  
Е. Установяване на повреди 
  
1. Екранът не показва информация – проверете захранващия кабел и се 
уверете, че няма изгорял бушон 
2.  Електродът не работи – сменете електрода след като сте проверили 
свързването 
3. Бутоните не функционират при натискане – изключете уреда за около 10 
секунди и включете отново 
  
F. Съдържание на комплекта – 1бр. йонен детоксикатор, 1бр. електрод, 1бр. 
захранващ кабел, 1бр. гривна, 1бр. алуминиева кутия за съхранение, 1бр. 
инфрачервен колан и 1бр. книжка с инструкции за употреба 



  
G. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
  
1. Използвайте обикновена чешмяна вода, а не дестилирана. Всеки вид вода 
има свои собствени качества. Добре е да добавите малко сол към водата, ако 
волтажа е 1.5ампера или по – нисък,  с оглед на по – добрата 
елкектропроводимост.  
  
Внимание – избягвайте прекомерната или прекалено честа употреба на сол, 
тъй като това може да доведе ди повреда в устройството. 
  
2. Времетраенето на манипулацията при възрастни е 30 минути. 
  
3. Лица между 8 и 15 години не трябва да употребяват уреда повече от 15 
минути. Присъствието на възрастни, които да контролират процедурата е 
задължително. 
  
4. За лица под 50 години – извършете 14 процедури, след това установете 
почивка от три седмици преди следващите 14 процедури.  
За лица над 50 години - извършете 14 процедури, след това установете 
почивка от четири седмици преди следващите 14 процедури. Не използвайте 
повече от три дни подред, както и повече от два пъти дневно. 
  
H. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
  
1. Хора, които имат импланти (в т.ч пейсмейкъри) не трябва да използват 
уреда. 
2. Хора, които имат трансплантирани органи не трябва да употребяват уреда 
3. Бременни или кърмачки не трябва да употребяват уреда 
4. Деца на възраст под 8 години не трябва да използват уреда 
5. Хора с ниско ниво на захар в кръвта трябва да се хранят преди всяка 
употреба 
6. хора, системно употребяващи големи количества цигари и алкохол трябва да 
използват уреда 
7. Хора с отслабена имунна система трябва да използват уреда 
8. Хора, подложени на стрес трябва да използват уреда 
9. Хора, употребяващи големи количества мазнини при готвене трябва да 
използват уреда 
10. Хора, страдащи от диабет, артрит, високи нива на кръвната захар, 
ревматизъм или подложени на силен стрес и напрежение трябва да използват 
уреда 
  
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ИНФРАЧЕРВЕНИЯ КОЛАН С БАМБУКОВ 
ВЪГЛЕН 
  
Последните проучвания доказват, че бамбуковия въглен има свойството да 
пречиства въздуха и водата, и да поглъща влагата от въздуха. В същото време 
излъчва инфрачервени лъчи, отрицателни йони и абсорбира 
електромагнитните вълни. Коланът затопля тялото, облекчава мускулните 
болки, подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. 



  
Коланът може да Ви помогне за следното: 

1. Облекчава болките в ставите 
2. Облекчава мускулните спазми 
3. Подобрява кръвообращението 
4. Отстранява болката 
5. Спомага лекуването на нараняване на меките тъкани 
6. Увеличава потенциала на колагенната тъкан 
7. Лекува отоци и подпомага оздравяването на възпалителни огнища 

 Светлината, която виждаме всеки ден е комбинация от различни 
електромагнитни вълни. Видимата светлина е под формата на различни 
цветове. Слънчевата светлина варира от ултравиолетовата и виолетова 
светлина с малка дължина на вълната до червената и инфрачервената 
светлина с голяма дължина на вълната.  
Различните видове светлина влияят по различен начин на тялото ни. Накратко, 
ултравиолетовата, която е с малка дължина на вълната уврежда клетките, а 
тези с голяма дължина на вълната, най – близки до инфрачервената, оказват 
благотворно влияние върху организма.  
Инфрачервената терапия ползва инфрачервена светлина, която е под видимия 
червен цвят в слънчевия спектър. Независимо, че дължината на вълната на 
инфрачервената светлина е прекалено голяма и остава невидима за човешките 
очи, ние можем да я усетим като нежна топлина, която прониква в кожата ни до 
3.5 инча дълбочина. Тя подобрява жизнения ни статус на следния принцип: 

-          увеличава микро циркулацията, като произвежда вибрации на 
молекулярно ниво 

-          увеличава достъпа на кислород и нитруенти в кръвообращението 
-          подобрява функционирането на белите кръвни телца, което от своя 

страна засилва имунната система и способността й да се бори с чуждите 
тела, вируси и бактерии попаднали в кръвта 

-          премахва натрупаните токсини, които често са причинители на по – 
сериозни заболявания, посредством стимулиране функцията на 
лимфната система. Натрупването на токсини в кръвта води до 
нарушения в кръвообращението и повлиява негативно на правилното 
функциониране на организма на клетъчно ниво. Когато се започне 
терапия с инфрачервени лъчи, те повлияват на водните капсули, в които 
се намират токсините. Създават се вибрации, които разрушават връзките 
между водните молекули  и токсините намиращи се в капсулите биват 
освободени и след това изхвърлени по естествен начин от 
кръвообращението 

-          стимулира регенерацията на клетките и бързо зарастване на рани 
-          засилва метаболизма между кръвта и тъканите 
-          стимулира хипоталамуса, който оказва влияние на съня, промяната в 

настроението, усещането за болка, кръвното налягане 
  
С осъществяването на инфрачервената терапия, могат да бъдат повлияни 
следните симптоми и заболявания: 
1. Артрит 
2. Мускулни болки и спазми 
3. Схващане в раменете или ставите 
4. Синдром на Рейноуд  



РН лентички  :  

за тестване на кръвната PH. 

Посредством тестването с РН лентичките, бихте могли да разберете кой работен режим 
е подходящ за Вас. Чрез него можете също да оцените прогреса в детоксикирането на 
организма Ви. Нормалното РН на организма е в нивата между 7,1 - 7,4. Показания 
върху тестовата лентичка на по-високи стойности отчитат повишено алкално състояние 
на организма, а отчетени по-ниски стойности показват повишено киселинно състояние 
на организма, което би могло да доведе до сериозни заболявания, включително и рак. 

Режимите, при които работят йонните детоксикатори са както следва : 

(1). (70%+)(30%-) намалява киселинността и подпомага изхвърлянето на тежките 
метали, увеличава нивото на PH. Това е най – популярният работен режим, подходящ 
за всички хора. 

(2). Излъчване само на положителни йони - намалява киселинността и увеличава 
нивото на PH в организма 

(3). Излъчване само на отрицателни йони – подпомага отделянето на тежките метали и 
намалява нивото на PH 

(4). (15+)(10-)(5+) намалява киселинността и премахва наличието на тежки метали, 
увеличава нивото на PH. Подходящ за всички хора 

(5). (10-)(15+)(-5) намалява киселинността и подпомага изхвърлянето на тежките 
метали, поддържа нивото на PH на едно равнище, подходящ за всички хора 

ВНИМАНИЕ !  

Производителят препоръчва ОСНОВНО да се използва режим 1 – (70%+)(30%-) ! 

НЕ е препоръчително да се използва САМО режим 2 - ” POSITIVE ” или САМО режим 
3 - ” NEGATIVE ” - въздействие само на положителни или отрицателни йони ! Тези два 
режима са предназначени по-скоро за тестването на самите апарати. 
 

Детоксикатор модел DT-807  ; 

Произход : Китай ; 

Гаранционен срок : 12 месеца . 
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