ПРОТОКОЛ 3000 – приложение на ЦДС върху кожата ежечасно, като всеки път се впръсква
или нанася внимателно пласт ДМСО върху ЦДС-а. Следвайте указаната процедура:
Пригответе шише за впръскване на ЦДС с 2мл. от субстанцията на 30мл. вода. Такова шише
може да се използва през целия ден, стига да не влиза въздух в разтвора през горната му част.
Пригответе шише с пръскачка за ДМСО и го разредете до концентрация 70% с вода (за 50мл.
пръскалка, слагате 35мл. ДМСО и 15мл. вода, както е описано на етикета). Може да използвате
това шише многократно, стига след всяка употреба да почиствате накрайника на пръскачката,
като го потапяте в чиста вода и направите няколко впръсквания (за да не се втвърдява
пластмасата и да не се разяжда накрайника от субстанцията).
Повтаряйте процедурата 2-3 пъти на ден (първо напръсквате с разтворът на ЦДС и веднага след
това – с разтворът на ДМСО, като внимателно го втривате по кожата. Ако ДМСО е под 19 С ще
кристализира, поставете го близо до радиатор или друг уред за отопление (но не и на пряк
огън) и до няколко минути отново ще се втечни! Може да потопите шишето и в топла вода.
Вариант 2:
Повтаряйте процедурата всеки час, като редувате първо ръцете една след друга, после краката,
корема – и така в продължение на 8-10 часа (първо напръсквате едната ръка с ЦДС, веднага
след това – с ДМСО, като внимателно го намазвате по кожата на ръката, без да използвате
хирургически гумени ръкавици, тъй като гумата се топи от ДМСО и може да проникне в
кожата).
ПРИЛАГАЙТЕ ТАЗИ ПРОЦЕДУРА САМО 3 ДНИ СЕДМИЧНО (отнася се само за вариант 2) И
ПОЧИВАЙТЕ 4 ДНИ, ЗА ДА МОЖЕ КОЖАТА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ. СЛЕД НЯКОЛКО СЕДМИЦИ
МОЖЕ ДА ОПИТАТЕ 4 ДНИ СЕДМИЧНО И ПОЧИВКА ОТ 3 ДНИ.
ПРОБЛЕМИ: Ако кожата се раздразва, разредете ЦДС и ДМСО наполовина с вода.
Не го правете, ако не е необходимо.
След като впръскате и разнесете ДМСО върху пласта ЦДС, оставете течността да проникне в
кожата. Това става за по-малко от половин час. Не го изтривайте, то само ще попие.
ВАЖНО!!! DMSO кристализира при температури под 67 ° F (19 ° C). Това не вреди на

продукта. Втечнява се над (19 ° C). Сложете на топло място или поставете шишето в
топла вода за 2 минути.
Състав: 99,9% чист фармацевтичен клас Диметилсулфоксид.
За ДМСО има издадени над 35 книги с мнения на учени, лекари и професори.
Напишете в АМАЗОН

DMSO healing book и вижте всички книги.

За поръчка: www.cds-mms.com или на тел: 0899937677 , 0878637677 ,
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.

