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Produktpresentasjon samt ofte stilte spørsmål: Dual Ionic 2010 

Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. 

Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse 
 
Alt vi putter i munnen vil innvirke på kroppens cellestruktur: Usunn mat og drikke, luftforurensing, 
rester fra medisin og mye annet. Alt dette har negativ virkning på alle kroppens celler og indre organer 
samt hud celler. 

Luften er nå ca 800 ganger mer forurenset enn for 50 år siden. Vi puster daglig inn tungmetaller og 
andre helseskadelige giftstoffer. Dette lagrer seg i kroppen og er med på å skape bl.a. reumatisme, 
muskelplager, leddplager og svekket immunforsvar.   (Vi puster inn 15kg luft i døgnet.) 
                               
Hvert år spiser en person opp til 4-5 kg. helseskadelige kjemiske tilsettingsstoffer gjennom maten. 
Deler av dette lagres i kroppen og svekker ALLE kroppens funksjoner.  
 

Hører Ion Fot Spa, Detox til blant medisinske apparater?  
 
Nei, dette er en avsporing. Detox betyr avgiftning og er en behandling som kan fjerne rester etter og eventuelt erstatte noen 
medisiner og slik hjelpe kroppen til et enklere vedlikehold. Ioner er atomer hvis elektroner er i aktive og hopper over fra et atom 
til et annet. Ioner er i kroppen fra før, og kroppen kunne ikke overleve uten disse.                                       
Spa betyr ”Helse gjennom vann” (Salus Por Aqua). 
 
Detox-Spa med Ion er kort fortalt et system som sender svakstrøm gjennom kroppen og river med seg diverse gift og 
avfallstoffer ut via føttene i et fotbad der en elektrode tar imot denne strøm av ioniserte mikrostoffer. 
 
Systemet påstås ikke å kunne kurere sykdom eller skade. Derimot hjelpes kroppen til å re-balansere sine bio-energiske felt og 
stimulerer kroppen til selv avgiftning. Kroppens organer vil på en helt naturlig måte fungere bedre når dens elektromagnetiske 
felt blir ladet. Derfor vil det energiladde fotbadet hjelpe kroppen til å føle seg vel igjen. 
Detox-Spa med Ion er en prosess som på en overraskende måte avgifter hele kroppen ved et behagelig varmt fotbad med 
positive og negative ioner fra en ion-generator. Prosessen er også kjent som elektrolyse. Den negative elektroden hvorfra 
strømmen kommer, festes til armen. Den positive elektroden er en kolbe som settes ned i vannet. Slik strømmer ionene 
gjennom kroppen og ut av føttene, gjennom vannet og inn i kolben. Ionene vil fortsette å acvgifte kroppen lenge etter den 
halvtimen prosessen tar. 
 
Når strøm sendes gjennom vann, spaltes vannmolekylet og det dannes hydrogengass ved plusspolen (kolben) og oksygen ved 
minuspolen (foten). Samtidig strømmer ioner fra kroppen ut i vannet. Altså atomer og molekyler som er ustabile fordi de har for 
få eller for mange elektroner rund sin kjerne. Avfallstoffene er også molekylære og løses opp i vann eller fett. Deres elektroner 
blander seg med de andre som nå raser gjennom kroppen og kan etter en tid ses som brunt grums i vannet man har føttene i. 
Strøm gjennom vann fører til at 70 -90 prosent av det brune stoffet i vannet kommer fra selve vannet, mens 10– 30 prosent 
kommer fra kroppen. Fargene i vannet kan variere fra person til person, men også på grunn av ulik vannkvalitet. Detox fotbadet 
med god kvalitet og unik struktur, genererer anion frekvens i gjennom datasystemet, fjerner giftstoffer ved å balansere antall 
positive og negative ioner, bedre immunforsvar og stoffskiftet, Avgifter kroppen din mens du sitter komfortabelt og sette føttene i 
et basseng fullt av varmt vann. Ion spa fungerer ved å gjennomføre en prosess som kalles "ionisering". Ion spa bryter 
vannmolekylene i tusener på tusener av ioner, med disse ioner, den kjemiske reaksjonen mellom anion og kation reagere kraftig 
med hverandre. Anionet flyte r inn i kroppen i store mengder for bl.a. å trenge inn i huden. Dette blir som å gå langs en sand 
strand, bare kraftigere, fordi føttene nå er i direkte kontakt med ionene som lages i vannet. 
 
Følgende helsemessige fordeler er registrert etter behandlingen: 
 
1.Fjerner gifter og avfall som kan forårsake 
helseproblemer 
2.Bidrar til å rense huden  
3.Hjelper til å deaktivere virus, bakterier, gjær og 
sopp 
4.Positiv effekt i slankeprosesser 
5.Bidrar til å fjerne hodepine 
6.Nedsetter aldringsprosessen og øker kroppens 
fleksibilitet 
7.Forynger og gir hele kroppen energi 
8.Øker næringsopptaket 
9.Bidrar til fjerning av tungmetaller 
10.Øker livskraften 
11.Bidrar til raskere restituering etter sykdom og 
skade 
12.Øker oksygennivået i kroppen 
13.Nedsetter smerte generelt  
14.Bedrer søvnkvaliteten 
15.Reduserer betennelser og uønsket væskeutsondring 
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Hvilke synlige effekter kan fjerningen av giftstoffene gi? 
 
1.Forbedre søvnkvaliteten. 
2. Blodtrykket går ned. 
3. Blodsukkeret går ned 
4. Reduserer smerter og betennelser. 
5. Blir kvitt generell tretthet.  
6. Styrker immunforsvaret 
7. Gjør huden mykere og strammer opp rynker og pigmentflekker forsvinner etter hvert helt. 
8. Helbreder fot- og neglsopp. 
 
 
Detox-Spa med Ion hører ikke til blant medisinske apparater. Dette er et apparat som tar vare på helsen. Apparatet forebygger 
mot sykdommer, motviker hurtig aldring, for skjønnhet, vektreduksjon og forebygger mot senilitet.  
 
Hva slags helseapparat er egentlig Detox-Spa, Fot bad med Ion? 
 
Detox-Spa med Ion er et fotbad med terapeutisk virkning som gir økt energi. Nylig har dette apparatet blitt veldig populært i 
både Europa og Amerika. Målgruppen er mennesker som hygger seg ved å oppsøke SPA sentere, varme kilder, trimmer og 
mediterer for å få bedre helse og velvære. Etter en behandling med Detox-Spa med Ion får man en følelse av velvære og økt 
energi. Vannets naturlige energi kan fjerne avfallstoffer fra kroppen. Det er like bra som å drikke mye vann hver dag som også 
gir bedre helse. Etter lang tids bruk kan man oppnå en generell forbedring av helsen. 
 
Hvorfor trenger man å fjerne giftstoffer fra kroppen? 
 
I titalls år med vitenskaplig forskning og utvikling har en rekke teorier kommet frem til grunnen at vi blir syke og hvorfor vi blir 
gamle. Den russiske biologen og fysiologen Metchnikoff, Nobelpris vinner i medisin, uttalte om sin teori om kronisk forgiftning av 
kroppen at alle slags giftstoffer bidrar til kronisk forgiftning av kroppen vår. Det er hovedårsaken til at mennesker lider av 
sykdommer og tidlig senilitet. 
 
Utenlandske helseeksperter og vitenskapsmenn har sagt at hvis man ikke holder seg til riktig diett og levesett og i tillegg ikke 
vasker kroppen regelmessig så vil ca 5 kg giftstoffer trekke seg inn igjen og lagre seg i kroppen vår. Alle mennesker har 
giftstoffer i kroppen i mer eller mindre grad. En voksen person kan ha alt fra 3 til hele 25 kg giftstoffer lagret i kroppen spred på 
forskjellige indre organer som blodet, lymfekjertlene og huden. Berømte russiske og ukrainske forskere og eksperter har ved 
studier av pasienter i mange år kommet frem til følgende konklusjon for fjerning av giftstoffer fra kroppen:  
Etter generell fjerning av giftstoffer har det vist seg at man har fjernet ca 1 kg giftstoffer fra tarmene, fra lever og galleblære ca 
0,5 kg med gallestein og kolesterolklumper, fra alle ledd i kroppen ca 0,3 kg uorganisk salt og ca 1,2 kg av andre avfallstoffer 
som kommer fra det vi drikker og spiser mat, fra salt – og nitratforbindelser etc. Ca 3 til 5 kg giftstoffer kan fjernes fra hvert 
menneske av de årsaker som nevnt ovenfor og vekten reduseres tilsvarende. Så for å opprettholde en god helse trenger alle å 
få fjernet giftstoffer fra kroppens organer.  
 
Har alle giftstoffer i kroppen? 
 
Ja, alle har giftstoffer i kroppen i mer eller mindre grad. Giftstoffene kommer fra miljøforurensing og maten vår, fra de 
avfallstoffene som stoffskiftet produserer. Siden tidenes morgen har mennesker hatt behov for å puste, spise og drikke. 
Menneskene vokser og blir gamle og giftstoffer vil alltid være i kroppen. 
 
Hvordan kan vi avgjøre om vi har giftstoffer i kroppen vår? 
 
Hvilke symptomer har vi hvis det er giftstoffer i tarmene, huden og/eller blodet? Problemet starter alltid med forandringer i 
kroppen som stort sett alltid er et tegn på en begynnende sykdom.  
1. Giftstoffer i tarmene starter med dårlig fordøyelse. Etter at giftstoffene har kommet inn i tarmene kan man få symptomer som 
oppblåst mage, dårlig ånde, utslett, søvnløshet og dehydrering.  
2. Giftstoffer i huden begynner med at porene blokkeres og man blir lett forkjølet og får influensa som i sin tur reduserer 
immunforsvaret. Man ser urenheter i huden, utslett og pigmentforandringer. 
3. Giftstoffer i blodet fører til dårlig blodomløp. Blodsukker, fett og kolesterol fester seg på veggene i blodårene og danner 
leddgikt og gir ustabilt blodtrykk etc. For mye syreholdige stoffer i blodet forårsaker smerter og reumatisme. Alle disse 
symptomene betyr at man har for mye giftstoffer og man vil bli syk. 
 
Hvor kommer disse giftstoffene fra? 
 
Gjennom maten vi spiser og stoffskifte, vil fett, proteiner og sukker avgi avfallstoffer. Dette betyr at maten forårsaker giftstoffer 
etter at den er fordøyd. I tillegg vil konserveringsmidler og rester av desinfeksjonsmidler i maten også være en kilde til 
giftstoffene. For mye kjøtt, fettholdig mat og at man generelt spiser for mye vil ødelegge fordøyelsessystemet og giftstoffene blir 
vanskelig å fjerne.  
 
Fra det miljøet vi lever i, luftforurensing, elektrisk stråling, alle typer kjemiske stoffer og tungmetaller som vi puster inn vil bidra til 
at skadelige giftstoffer oppstår. 
De vanene vi har lagt oss til i dag, et stadig travlere miljø i byene, mangel på regelmessig trim, uregelmessig måltider har en 
sterk innvirkning på kroppens egen måte å kvitte seg med giftstoffer på. Undersøkelser har vist at økende stress forårsaker 
uregelmessig stoffskifte og vil gi økende sykdommer og tidligere senilitet. 
 
Hvilke skadevirkninger har giftstoffene på kroppen vår? Hvorfor trenger vi å fjerne giftstoffene? 
 
Giftstoffene kan gi følgende skader i kroppen:  
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a. Nedsetter immunforsvaret, ved at giftstoffene kommer inn i nervesystemet og skader nervecellene som nedsetter 
immunforsvaret. Dette gjør at man blir lett forkjølet, svimmel, får hjertebank, svetter om natten, søvnløshet, dårlig hukommelse, 
nummenhet i armer og ben etc. 
b. Giftstoffene stimulerer immunforsvaret negativt og skaper allergier. 
c. Giftstoffene virker inn på enzymsystemet i kroppen og frigjør to enzymer, collagenase og hard elastase. Disse to enzymene 
reagerer med giftstoffene slik at de oppløses og dette gjør huden rynkete og huden mister sin elastisitet. 
d. Den samme virkningen har giftstoffene på kapillærårene slik at disse blir skjøre og går i stykker. Dette kan igjen forårsake 
alvorlige sykdommer i hjertet og hjernen.  
Derfor vil giftstoffer som lagres i en viss mengde i kroppen vår være veldig skadelig for helsen. Dårligere immunforsvar, skaper 
dårlig stoffskifte og gir spiseforstyrrelse og virker inn på blodtrykket, sukker og fett nivået etc. Noen ganger kan giftstoffene 
forårsake virkelig alvorlige sykdommer så vi trenger en langsiktig plan for fjerning av disse giftstoffene. 
 
Hvilke giftstoffer blir fjernet når man bruker Detox-Spa, Fot bad med Ion? 
 
De giftstoffene som hovedsakelig blir fjernet er tungmetaller, fett, organiske stoffer og avfallstoffer fra stoffskifte. 
 
Hvorfor samles ikke giftstoffene rundt føttene, men rundt Ion Kolben i fotbadet? 
 
Siden kjernen av det elektriske feltet er rundt Ion Kolben i fotbadet vil giftstoffene som fjernes fra kroppen trekkes mot denne Ion 
Kolben og ikke mot føttene. 
 
Hvordan kan det bevises at giftstoffene fjernes fra kroppen? 
 
Hvis du oppløser maten du vanligvis spiser i destillert salt vann og deretter fordamper vekk vannet og så tar en kjemisk analyse 
av restene vil du finne tungmetaller og avfallstoffer fra stoffskiftet. Eller du kan foreta en analyse av blodet og urinen før man tar 
fotbadet. Etter fotbadet, fjerning av giftstoffer, vil man se at de røde blodlegemene er få, pH verdien har økt, blodtrykket har gått 
ned og blodsukkeret har gått ned. Det engelske eksperimentet utført på en 79 år gammel mann viser at kroppen hans ble to år 
yngre etter 15 behandlinger. 
 
 
 
Er alle fargene i vannet de giftstoffene som er fjernet fra kroppen? 
 
Nei, ikke alt. Selv om man ikke setter føttene i vannet vil metall, salt og vann også reagere med hverandre og gi en lys farge og 
noe avleiring på Ion Kolben i vannet. Detox-Spa med Ion renser vannet vi har i kroppen. Ca 80 – 90 % av fargen i vannet 
kommer fra vannkvaliteten vi drikker og ca 10 – 20 % er giftstoffene som er fjernet fra kroppen, i tillegg vil noe metall fra Ion 
Kolben i Detox-Spa med Ion øke metallinnholdet i vannet og påvirker også den fargen vannet får. Man får forskjellig farge på 
vannet fra forskjellige steder på kloden pga av den lokale vannkvaliteten. For eksempel vil fargen på vannet være kaffeoransje i 
Phoenix City/Arizona, bare oransje i Denver/Colorado og bare kaffefarget i Texas. Det er forskjellige symptomer fra forskjellige 
steder som leddgikt enkelte steder mens nyreplager fra andre plasser og galleblære sykdommer et tredje sted. Vi foreslår derfor 
at det tas giftanalyser fra forskjellige steder basert på vannkvaliteten på stedet og ved hjelp av erfaring og praksis vil man 
avgjøre innholdet og kilden til giftstoffene. 
 
Hvilke reaksjoner vil man få etter den første behandlingen med Detox-Spa, Fot bad med Ion? 
 
Etter den først behandlingen og fjerning av giftstoffer vil de fleste føle seg trette. Grunnen til dette er at cellene fungerer bedre 
og er styrket etter at giftstoffene er fjernet og stoffskifte fungerer som det skal. Cellene mister noe av sin energi under den første 
behandlingen og man føler seg trett. Vi kan tilføre alle nødvendige kosttilskudd for å bedre trettheten og styrke cellene.  
 
Hvilke fordeler har helsen vår av denne Ione-rensingen? 
 
a. En ren fysisk vannterapi. Ingen bivirkninger, sikker og effektiv. 
b. Øker cellenes energi, aktiverer cellene, forbedrer stoffskifte og styrker immunforsvaret. Forsterker også cellenes egen evne til 
å fjerne giftstoffer, fjerner stress fra indre organer siden giftstoffene fjernes og blir kvitt dårlig helse. Gjenoppretter helsen og 
øker energinivået.  
c. Fjerner giftstoffene effektivt i hele kroppen. Opprettholder riktig pH balanse, renser blodet, styrker alle kroppens funksjoner 
slik at man får en sunn og frisk kropp. 
d. De negative ionene justerer forstyrrelser i indre organer, man eldes ikke så fort, man spiser bedre og får penere og renere 
hud. 
 
Etter flere behandlinger avtar mengden giftstoffer. Er det nødvendig og fortsett med Detox-Spa, Fot bad med Ion?      
        
Med den økte utviklingen i økonomien blir det moderne liv bedre og bedre, men forurensningen er alvorlig. Forurensningen av 
luft, vann, mat og stråling spres over alt. Forurensning i luft og mat er skadelig for helsen. Detox-Spa med Ion bør brukes i 
perioder. 14 behandlinger er en slik behandling. Ta behandlingen hver annen dag. Etter første behandling (14 ganger) vent i tre 
til 4 uker før neste 14 behandlinger. Tatt i betraktning mengden av giftstoffer som har lagret seg i kroppen og den periodiske 
behandlingen anbefaler vi bruk av Detox-Spa med Ion periodisk over lang tid. Utenom kurperioden kan man ta det 1 -2 ganger 
mnd i resten av sitt liv. 
 
Hvor mange ganger vil behandlingen være effektiv? 
 
Behandlingen varierer fra menneske til menneske. For svake mennesker som har vært utsatt for og lagret giftstoffer i kroppen 
over lang tid bør behandlingen med å fjerne giftstoffene skje over lang tid. Undersøkelser har bevist at forsøkspersonene føler 
seg mer avslappet, har mer energi og er mindre trette, immunforsvaret er styrket og det er vanskeligere å bli forkjølet etter bare 
6 – 7 behandlinger. 
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Kan personer som har gjennomført dialyse (renset nyrene) bruke Detox-Spa, Fot bad med Ion? 
 
Ja, personer som gjennomfører dialyse, rensing av nyrene med medisiner, kan også bruke Detox-Spa med Ion. Behandlingen 
med Detox-Spa med Ion reduserer bivirkningen av medisinene og gjenværende giftstoffer fra medisinene blir fjernet. Fjerningen 
av giftstoffene ødelegger ikke medisinenes effekt.  
 
Er det noen bivirkninger ved ofte bruk av Detox-Spa, Fot bad med Ion? 
 
I følge vitenskapelige forsøk gjort i Amerika med observasjoner av mer enn 30.000 brukere har man ikke registrert noen 
bivirkninger.  Behandlinger er en ren fysioterapi ved å fjerne giftstoffer fra vannet i kroppen. Behandlingen er sikker, hyggelig, 
effektiv og rask – kun 30 minutter.  Behandlingen med Detox-Spa med Ion kan sees, er testet og har ingen bivirkninger. Svært 
mange brukere forteller at de føler seg rene, sunne og friske etter å ha brukt Detox-Spa med Ion. 
 
Hvorfor føler noen seg oppstemt når de tar fotbad? Skader Detox-Spa med Ion huden på føttene ved lang tids bruk? 
 
 
Energien fra Detox-Spa med Ion kan stimulere huden, men de fleste kjenner ikke noe; kun svært få føler seg oppstemte og 
dette er normalt. Energien fra Detox-Spa med Ion er forsket på over en lengre periode i laboratoriet og dette er langt innenfor 
det huden kan tåle. Selv over lang tids bruk vil ikke huden ta noe skade. 
 
Jeg har lagt merke til at en eldre kvinne ikke fikk fjernet noe særlig med giftstoffer ved bruk av forbadet, hvorfor? 
 
Enhver fjerning av giftstoffer trenger energi og mengde giftstoffer som blir fjernet avhenger av den enkelte persons helse. For 
personer med god helse er det lett og aktiver cellene og man får fjernet mer giftstoffer. Hos personer med dårlige helse er 
cellefunksjonen nedsatt og derfor tar det lengre tid å aktivere cellene slik at man kan får fjernet giftstoffene. Derfor blir det utskilt 
lite giftstoffer i starten. Personer med god helse får fjernet mye giftstoffer og gjentatte behandlinger fjerner mer giftstoffer. 
 
Kan kvinner bruke Detox-Spa med Ion når de har menstruasjon? 
 
Ja, det kan de, men ikke hvis de  er med barn og amming.  
 
 
Kan pasienter bruke Detox-Spa med Ion rett etter en operasjon? 
 
Ikke rett etter operasjonen, men vi anbefaler bruk av Detox-Spa med Ion når de har blitt friske.   
 
Hvorfor får noen blemmer og hevelser etter behandling med Detox-Spa, Fot bad med Ion? 
 
Det er ingen grunn til bekymring dette er en normal reaksjon når man fjerner giftstoffer. Påse at giftstoffene blir fjernet fra huden 
på føttene etter behandlingen, vask føttene. 
 
Kan Detox Fot Spa med Ion helbrede hudsopp (hud, negler, hår)? 
 
Ja, Detox-Spa med Ion kan helbrede forsopp, dermatophytosis (hudsopp) og neglsopp etc. 
 
Vil behandlingen med Detox-Spa med Ion ha en helse- og skjønnhetseffekt på huden slik at solskader, kviser, 
aldersflekker og rynker blir borte?  
                                                 
Mange kvinner og eldre mennesker er opptatt av dette. Solflekker, kviser og aldersflekker skyldes giftstoffer som er lagret i 
kroppen over lang tid. Gjentatte behandlinger med Detox-Spa med Ion vil fjerne disse giftstoffene og gi cellene energien tilbake 
slik at hunden igjen blir myk og elastisk. Detox-Spa med Ion kan fjerne eller forbedre disse symptomene og har med andre ord 
en helse- og skjønnhetseffekt. 
 
Noen påstår at Detox-Spa med Ion har en øyeblikkelig effekt for diabetikere og at fjerningen av giftstoffer er synlig, er 
dette sant? 
 
Ja, det er sant. Våre kliniske godkjente oppdagelser hos våre pasienter viser at blodsukker verdien går ned etter at de har blitt 
behandlet med Detox-Spa med Ion. Vanligvis vil blodsukkeret gå ned til normal verdi kun etter et par behandlinger, men dette er 
avhengig av helsetilstanden til de forskjellige pasientene 
 
Har Detox-Spa med Ion en god effekt på å bryte ned fett og minske fett i blodet? 
 
Ja, behandlingen har en meget god effekt på fett ved lang tids bruk. Gjennom hele prosessen trengs mye energi for å forbrenne 
og bryte ned fettlagene og deretter fjerne avfallstoffene og de frie radikalene og å rense blodet og forbedre blodsirkulasjonen og 
øke cellenes energinivå. Behandlingen vil også ha en øyeblikkelig virkning på kolesterolnivåene 
 
Hvorfor har man salt i vannet? 
 
Saltet øker vannet elektriske ledningesevne som øker effekten med å fjerne giftstoffene. Saltet øker også vannets 
ionekonsentrasjon slik at ionene beveger seg raskere og reduserer betennelse og virker steriliserende. Vanlig salt som for 
eksempel salt med jod inneholder andre ingredienser eller urenheter som forandrer vannets farge og dette reduserer effekten av 
Detox-Spa med Ions behandling. Det er bedre å bruke raffinert salt.  Det er nødvendig å sette til mer salt i områder med bløtt 
vann og i områder med hardt vann reduserer bruken av salt.  
 
Er det noen fare for å få elektrisk støt ved bruk av Detox-Spa, Fot bad med Ion? 
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Nei. Apparatet er utstyrt med automatsikringer. I tilfelle den elektriske strømmen gjennom vannet når en viss verdi vil apparatet 
slås av automatisk. Det skjer ingen skade eller fare ved å sette føttene i vannet. 
 
Hvordan virker Detox-Spa, Fot bad med Ion? 
 
Detox-Spa med Ion omformer 240 vekselstrøm til 0 – 18 volt likestrøm. Datamaskinen i apparatet lager Hz bølgene (frekvensen 
på strømmen) til den fastsatte frekvensen. Frekvensen vil forandre vannets karakteristikk som gjør fjerningen av giftstoffer 
mulig. 
 
Hvilke forandringer skjer i vannet i Ion Fot Spa? 
 
Frekvensen i strømmen ioniserer vannet slik at de positive ionene (giftstoffene) blir dratt mot den negative polen som er satt ned 
i vannet.  
 
Er det noen aldersbegrensning på bruk av Detox-Spa, Fot bad med Ion? Hvor ofte kan man bruke Spa med Ion? 
 
Alle personer over 8 år kan bruke apparatet. Hvor ofte og hvor lenge apparatet brukes er forskjellig fra person til person, 30 
minutter hvis man er en voksen person og 15 minutter for barn. Generelt sett kan personer under 50 år bruke apparatet annen 
hver dag og personer over 50 år hver tredje dag. En behandling er 10-15 ganger á 30 minutter (15 minutter for barn). Neste 
behandling (15 behandlinger) kan fortsette tre til fire uker etter den første.   
 
Hva setter farge på vannet i Detox-Spa, Fot Spa med Ion 
Frekvensen på strømmen ioniserer alle elementene i vannet. Ionene reagerer med giftstoffene fra kroppen og setter farge på 
vannet. Noen ganger blir vannet gult etter at man har helt vann fra springen opp i fotbadet (Detox-Spa med Ion). Denne gul 
fargen kommer fra ionisert rust fra vannrørene, men inneholder ingen lukt eller fett. Etter behandlingen med føttene i vannet vil 
fargen og lukten forandres pga giftstoffer og fett som er utskilt fra kroppen. 
 
Hvilke faktorer innvirker på fargen i vannet? 
 
Typen giftstoffer fra kroppen gir fargen på vannet. Vannets temperatur, tiden og styrken man har satt Detox-Spa med Ion på har 
også en viss effekt.  
 
Hvorfor er fargen på vannet den samme for mange personer? 
 
Under samme forhold (vanntemperaturen, tiden og strømstyrken) vil giftstoffene fra kroppen ha innvirkning på fargen i vannet.  
De fleste personer (i sammen geografiske område) har omtrent det samme levesettet, spiser omtrent den samme maten og 
dette betyr at de har omtrent de samme giftstoffene lagret i kroppen. Derfor vil fargen på vannet bli den samme etter 
behandlingen.  
 
Vil personer som røyker og drikker få en annen farge på vannet enn de som ikke røyker og drikker? 
 
Generelt sett vil forskjellige giftstoffer farge vannet forskjellig. Fargen på vannet etter behandling av de som røyker og de som 
drikker vil vanligvis bli dyp rødbrunt. Fra personer som har røkt lenge vil vannet lukte sterkt nikotin.  
  
Hvorfor lukter det klor av vannet fra enkelte personer fotbad? 
 
Disse personene har enten drukket klorholding vann eller bader regelmessig i klorholding svømmebasseng og klor samles i 
kroppen, men behandlingen vil fjerne klor fra kroppen.  
 
Hvorfor blir fargen på vannet lyst etter at alvorlig syke pasienter har gjennomført behandlingen? 
 
Detox-Spa med Ion reparerer cellene til selv å kunne fjerne giftstoffer igjen. Cellene hos alvorlig syke pasienter har ikke denne 
renseeffekten intakt. Disse personene trenger mange behandlinger for at cellene skal få tilbake energien. Etter den første 
behandlingen blir kun litt av giftstoffer fjernet. 
 
Hva skal man merke seg med Detox-Spa, Fot bad med Ion?  
 
a. Selv om apparatet opererer på sikre lavspennig, 0 – 18 volt likespenning, så skal kontrollpanelet og selve apparatet holdes 
borte fra vannet.  
b. Pga forskjellig vannkvalitet og apparatets brukstid kan Detox Fot Spas Ion elektrode brukes ca 20-60 ganger før den må 
skiftes ut. Ny kan kjøpes hos Bluefront detox-spa eller der man kjøpte apparatet. 
c. For nye brukere anbefaler vi at apparatet brukes ca. annen eller hver tredje dag og 30 minutter hver gang.  
d. Etter bruk. Påse at ikke noe vann kommer i kontakt med Detox apparatet. 
e. Rens Detox-Spa med Ions elektroder skikkelig etter bruk og vask og skyll Ion Kolben etter rensebehandlingen.  
f. Deretter skal du tørke Ion Kolben med en hårføner og når den er tørr legger du den tilbake på plass i kofferten. 
g. Ta god vare på rensevæsken og hold den unna barns rekkevidde. Unngå å få rensevæsken i munnen.  
 
Hvor lang holdbarhet har Detox-Spa, Fot bad med Ion? 
 
Detox-Spa med Ion Ion Kolbe/Elektrode er en forbruksartikkel. Ion Kolben, den delen som settes i vannet, kan brukes ca 20 til 
60 ganger alt avhengig  av hvilken type kolbe man har,  hardheten på vannet og hvor mye salt som blir brukt. Men hvis 
spenningen (volt) og strømstyrken (amper) står på null på skjermen betyr dette at Ion Kolben må skiftes ut.  Med for hardt vann, 
for mye salt og gjentatt rensing vil forkorte levetiden til Ion Kolben. Ion Kolben vil forbrukes ved konstant bruk. Og det vil også bli 
mer avleiringer på Ion Kolben noe som gjør den jevnt dårligere ved bruk. Det er derfor nødvendig å skifte Ion Kolben slik at man 
sikrer god funksjon hele tiden. For å forlenge Ion Kolbens levetid og dens steriliserende virkning er det viktig at men renser, 
steriliserer og tørker Ion Kolben etter hver gangs bruk.  
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Hvilken betydning har detox spa for etterligning av kroppens elektrisitet?  
 
Detox-Spa med Ion bruker det fastsatte programmet i datamaskinen til å oppnå de nyeste internasjonale BIO verdiene – I 
kroppens egen elektrisitet som sørger for bevegelse av kroppens væsker og vann gjennom kroppens Aquaporiner, (kroppens 
eget rørnett gjennom cellene.  Nobel pris i kjemi  i 2003 om vannkanaler og Ionkanaler gjennom cellemembraner.)  Mesteparten 
av ionene går inn i kroppen for å senke cellemembranenes elektriske nivå, gjenoppretter cellemembranets 
gjennomtrengningsevne og forsterker dermed cellenes egen evne til å fjerne giftstoffer fra kroppen.  
 
Detox prosessen kan danne ATP energi (Adenosine Triphosphate)  i cellene for å gjenopprette cellenes funksjon og stoffskifte, 
for å øke blodsirkulasjonen og bl.a. forbedre oppbygning av collagen som gjør huden elastisk, glattere og penere. 
 
 
Hvorfor er det nødvendig å rense Ion Kolben etter hver bruk? 
 
Når apparatet skrus på vil strømmen skape ionebevegelser i vannet, Ion Kolben vil danne strømningene etter en på forhånd 
fastsatt frekvens. Denne frekvensen ioniserer partiklene i vannet slik at de blir trukket mot Ion Kolben og festes til denne som et 
urent belegg. Hvis man ikke renser Ion Kolben vil dette belegget (urenheter) øke og dermed redusere effekten av Detox-Spa 
med Ion funksjon. Hvis man ikke renser Ion Kolben vil vannet blir svært mørkt neste gang apparatet brukes. Derfor er det meget 
viktig at Ion Kolben rengjøres, steriliseres og tørkes hver gang slik at man oppnår full brukstid og at alle behandlinger er like 
virkningsfulle.. 
 
Med forbehold om eventuelle trykkfeil i informasjonen. 

 


