
V seznamu níže jsou produkty, které jsou ihned k odeslání. Zásilka je odeslána jako cenné psaní a je doručena 

obvykle druhý den od odeslání. 

Ostatní produkty společnosti Planeta Regionov je možné rovněž objednat. Běžná doba doručení od 

dodavatele z Ruska za normální situace je cca 14 dní a následně jsou odeslány zákazníkovi. Aktuálně se může 

stát, že zásilka putuje i 1 měsíc. 

Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat. 

KFS NÁRAMKY 
KFS náramek Fitness (Фитнес) – 1ks (akce 3 300 Kč) 

 

KFS náramek Hojnost (Благодать) – 1ks (akce 3 000 Kč) 

 

Hlavní funkcí tohoto náramku je duchovní a fyzické zotavení, povýšení úrovně vibrací. 

https://kfskorektor.cz/naramkyKFScs.html
https://kfskorektor.cz/brNo2cs.html


ELITNÍ KFS (S 5 ELEMENTY)  
KFS Renesance (РЕНЕССАНС) – 1ks (akce 2 900 Kč) 

 

Hlavní funkce KFS je přispění k rozvoji důležitých kvalit osobnosti, realizaci projektů, získání stavu duchovní 

harmonie a pravé víry. 

KFS Pochodeň vědění (СВЕТОЧ ЗНАНИЙ) – 1ks (akce 2 900 Kč) 

 

Hlavní funkce KFS je pomoc posílení potenciálu všeho dobrého v člověku i v životě – vytváří podmínky, aby 

vše bylo dobré. 

KFS Transformace (ПРЕОБРАЖЕНИЕ) – 1ks (akce 2 900 Kč) 

 

Hlavní funkcí KFS je dání možnosti a pomoc prokázat odvahu, aktivnost pro pozitivní transformace v sobě. 

  

https://kfskorektor.cz/elitniKFScs.html


EXKLUZIVNÍ KFS (S 5 ELEMENTY) 
KFS Restart. Očištění – 1ks (akce 2 000 Kč, při zakoupení KFS Restart. Naplnění do tandemu) 

(Перезагрузка. Очищение) 

  
• Podporuje odstranění bloků a programů z minulosti, „vynulování“, začátek nové cesty z „prázdného 

listu“ 

• Zaměřen na očištění od negativa, neoprávněného vniknutí do energetického pole člověka, 

odstranění energeticko-informačních programů 

• Pomáhá odhalit vnitřní zdroj síly 

Na KFS Restart. Očištění je zapsána polarizace místa síly 1. jeskyně Stezky předků (Тропы Предков) Chakasko. 

KFS Restart. Naplnění – 1ks (akce 2 000 Kč, při zakoupení KFS Restart. Očištění do tandemu) 

(Перезагрузка. Наполнение) 

 
• Podporuje uvědomění si celistvosti světa a vzájemného vztahu všech systémů života  

• Naplňuje porozuměním a podporuje uznání kořenů rodu, přijetí své minulosti, získání podpory a síly 

předků 

• Zaměřen na oživení a rozvoj duchovnosti, povýšení uvědomělosti, získání moudrosti 

• Pomáhá uvědomit si svoje předurčení 

• Pomáhá naplnit vnitřní zdroj síly, otevírá příležitosti projevit svůj nejvyšší potenciál – duchovní i 

fyzický 

• Podporuje harmonizaci a vnímání nových perspektiv ve všech sférách života: osobní, profesní, 

materiální i duchovní 

Na KFS Restart. Naplnění je zapsána polarizace místa síly 2. jeskyně Stezky předků (Тропы Предков) 

Chakasko. 

KFS Restart. Očištění s Restart. Naplnění jsou párové, používají se postupně nebo vzájemně najednou. 

https://kfskorektor.cz/exkluzivniKFScs.html


ELITNÍ KFS (S 8 ELEMENTY) 
KFS Vodopád Korbu (ВОДОПАД КОРБУ) – 1ks (akce 3 300 Kč) 

 

Hlavní funkcí KFS je pomoc při překonávání různých druhů závislostí, získávání důvěry v sám sebe a svých 

vlastních schopností. 

KFS Jeskyně Kuza Kejv. Zanzibar (ПЕЩЕРА КУЗА КЕЙВ. ЗАНЗИБАР) – 1ks (akce 3 300 Kč) 

 

Hlavní funkcí KFS je harmonizace vnitřního stavu člověka při depresích, strachách i psychických přepětích. 

Napomáhá zlepšit stav slinivky břišní při cukrovce. 

SBĚRATELSKÉ KFS 
KFS Fénix (Феникс) – 1ks (akce 2 500 Kč) 

 

Hlavní funkcí KFS Fénix je hojení ran a poranění, zrychlená regenerace tkání. 

Na KFS je zapsána polarizace vysokohorského pramene Shuvuuny Urt (Ptačí hnízdo), severní region Bulgan, 

Mongolsko. 

https://kfskorektor.cz/8mCS.html
https://kfskorektor.cz/kolektivniKFScs.html
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