ЦДС – ПРОТОКОЛ - 1000 по формулата на Проф. Андреас Калкер и Джим Хъмбъл www.andreaskalcker.com
Хлорният Диоксид (ЦДС)е най-безопасният и високо селективен унищожител на ВСИЧКИ вируси и патогени.
Според Американската асоциация по аналитична химия е най-ефективен от всички и се използва от над 100 години.
ИМА СЪЗДАДЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ за ЦДС - WWW.CLO2.TV с участващи над 8000 доктори и учени от цял свят.
ЦДС НЕ Е БЕЛИНА ! Какво е БЕЛИНА? Защо умишлено плашат хората, че хлорен диоксиД (ЦДС) е БЕЛИНА ?

Химичната формула на белината е: NaClO - Натриев хипохлорит. ЦВЯТ: БЕЗЦВЕТЕН
Химичната формула на Хлорен ДИОКСИД е: ClO2 известен като ЦДС. ЦВЯТ: ЖЪЛТО-КАФЯВ
Има признати 13 международни патента за лечение на различни заболявания. www.bilkolechenie.net
Министерство на Здравеопазването ни съветва да пречистваме питейната вода с ЦДС от 2002г.
В основата е да се приема пречистена вода с 1 мл = 20 капки ЦДС на всеки час, в продължение на 8
часа дневно, 3 седмици. Дозата се определя най-вече, от степента на сериозност на заболяването.
Към вода на всеки час се добавят 1 мл ЦДС и може да увеличите с 1 капка на час. Най-много са 6 мл.
Ако ЦДС се приема само за профилактично пречистване, 3 седмици се считат за достатъчни.
При наличие на конкретно заболяване, приемът на вода с ЦДС продължава до пълно излекуване, в
случай че това е възможно. След това се преминава на профилактичен прием вода с 1 мл ЦДС ,
веднъж на ден, най-добре вечер. Не се препоръчва прием на витамин Ц през деня. Може 1 ч.по късно
Приготвяне на 8 часов прием с пречистена вода с ЦДС:
Отмерете 8 мл = 2 капачки ( вътрешният кръг) ЦДС и сложете в 500-1000-1500 мл. бутилка вода.
Капачката да бъде с по-голяма резба. Бутилките на Девин и др. с плитки капачки не са ефикасни.
Разграфете бутилката на 8 равни части с перманентен флумастер и отпивайте равно количество вода
= приблизително на (3-4 глътки) ако е 500мл на всеки час. Съхранявайте бутилката с целодневната
доза, далеч от пряка слънчева светлина.
Разтвор за впръскване по кожата:
Вариант 1: Отмерете 4 мл ЦДС и разредете с 30 мл. Вода.
Вариант 2: Разредете ЦДС с вода в съотношение 1:1.
Пръскайте 2-3 пъти на ден или на всеки час, при по-сериозни инфекции.
Разтвор за Очи, Уши, Нос:
Разредете 1 мл ЦДС, с 100мл вода.
Прилагайте капките 2-3 пъти на ден или на всеки час, при по-сериозни инфекции.
Приготвяне на 1 доза ЦДС с ДМСО
Настоящият ЦДС е с концентрация 3000 ppm. 2 мл ЦДС се равнява на 1 капки активиран ММС
Отмерете нужното количество и разредете с 100мл вода (може и по-малко, стига да не ви драска на
гърлото). Добавете 3 капки ДМСО. Ако дозата ви е 2 мл , прибавете 6 капки от него.
Протокол за клизми с ЦДС
Обикновено се използва същата доза вода, която приемаме през устата. Започва се от 1 мл ЦДС,
които се разтварят във водата за клизмата. Количеството е по желание, но с по-малко вода е поефективна. Ако няма неразположения, на всяка следваща процедура можем да увеличаваме
количеството ЦДС с 1 мл Можем да достигнем до 6-7мл ЦДС на всеки час или прием.
При нужда, може да се прилага на всеки час.
Протокол за дамски душ с ЦДС
Добавяме 2 мл ЦДС към 250мл вода. Процедурата се прави веднъж на ден, най-добре вечер преди
лягане. По желание, можем да добавяме по 3 капки ДМСО, на всеки 1 мл ЦДС
* ЦДС задължително се съхранява в хладилник и да се пази от нагряване и слънчева светлина!
Може да се пренася без хладилник ако не се ползва и не се отваря капачката.
След изтичане срока на годност от 6 м. може да се ползва двойно количество ЦДС заради намаляване на
концентрацията от 3000 ppm. на приблизително 1500-2000 ppm.

*Как да отмерим доза от 250мл бутилка ЦДС? Извадете от хладилника и отмерете 2 капачки от разтвора
във вътрешността на капачка, която е 4 мл. и ги сложете в бутилката с вода. Може да ползвате и
спринцовката за отмерване на нужното количество. НЕ СЕ СЛАГА ИГЛА НА СПРИНЦОВКАТА.

www.cds-mms.com WWW.ANDREASKALCKER.COM
За поръчка: www.cds-mms.com , WWW.CLO2.TV или на тел: 0899937677 , 0878637677
За повече информация:

скайп ( skype: dietolog )
консултация за ЦДС - ММС с диетолог: Огнян Симеонов
Онлайн изготвяне на индивидуални хранителни програми
за отслабване и здраве с пет хранения дневно.

Кабинет по биорезонансна терапия и квантова медицина.
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