Rikta se obvykle používá ve 14 denních kůrách. Je to dáno způsobem,
jakým laser funguje a jak se tělo na jeho účinky adaptuje. Půjčení na
měsíc má zajistit, že stihnete 14 denní kůru i když nestihnete začít
okamžitě (a nebo můžete Riktou pomoci ještě někomu jinému). Po 14
denní kůře je vhodné udělat 3 mesíční pauzu. A pak si Riktu znovu půjčit.

Kolik stojí první měsíc?

První měsíc je vždy o něco dražší. Je to proto, že Vás neznám. A taky je
pro mě důležité půjčit Riktu člověku, který ji opravdu bude používat. Chci
aby Rikta pomáhala se zdravotními problémy, ať už jsou jakékoli.
Cena za první měsíc je 3 000 CZK s DPH (Rikta Esmil 1A). Pokud si Riktu
budete chtít půjčit znovu, cena bude nižší – cena za další půjčení se bude
odvíjet podle dohody mezi námi.
Pokud se Vám cena za půjčení zdá moc nízká, tak si Riktu můžete koupit.
Esmil 1A začíná na 25 000 CZK.

Proč rozhoduje, kde bydlíte?

Když si Riktu poprvé půjčíte, chci Vám ji osobně přivést, ukázat, jak
funguje a doporučit postupy, kterými dosáhnete nejlepších výsledků.
Proto je důležité, abyste bydleli v mém blízkém okolí.
Okolí" je v blízkosti Ostravy, okolo Litvínova a v širokém okolí Uherského
Brodu.
Možná budete mít štěstí a budu mít cestu okolo Vás, i když bydlíte jinde,
ale nemůžu to zaručit.

Jaká je výhoda půjčení?

Pokud se o Riktu zajímáte, víte, že je hodně drahá. Sice nevím přesně
proč je tak drahá, ale jednoduše to tak je a nedokážu s tím nic udělat.
Cena za zapůjčení je jen zlomek koncové ceny a proto si myslím, že je
výhodnější si ji jen půjčit.
Hodně se taky stává, že lidé nedokáží Riktu pravidelně používat (malá
motivace) a pak mi přijde její koupě jako vyhozené peníze.
Půjčení je jednoduchá možnost, jak zjistit, jestli Rikta pro Vás je vhodná
nebo není. Třeba ano a taky možná ne. Mohu Vám jen slíbit, že pokud je,
tak budete spokojeni.
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