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Dawkowanie 
 

 
Kapsaicyna: 
codziennie i tak dzień w dzień przez kilka miesięcy pijemy po 1-dnej dużej łyżce „od zupy” (ok. 5ml) 
przed każdym posiłkiem. Jako posiłek rozumiemy śniadanie, obiad, kolację oraz 2-gie śniadanie, 
podwieczorek czy też deser. Posiłkiem nie jest np.: zjedzenie jabłka. Dla złagodzenia ostrego smaku 
maceratu zaleca się Kapsaicynę popijać tłustym mlekiem. Nie wodą!!! Kapsaicynę najlepiej 
przechowywać w lodówce lub innym chłodnym i ciemnym miejscu. Przed użyciem wstrząsnąć i 
wymieszać. Można ją przechowywać do 6 miesięcy od otwarcia butelki. Przy 3 posiłkach dziennie 
(śniadanie-obiad-kolacja) pijemy 3 łyżki maceratu na dobę. Kapsaicynę natychmiast połykamy nie 
zatrzymując jej na języku, ponieważ jej ostry smak może podrażnić kubki smakowe. Dla osób, które 
nie miały wcześniej kontaktu z ostrymi przyprawami proponuję przyjmować równolegle Ostropest 
Plamisty aby chronić nasz układ pokarmowy. 
 
Amigdalina:  
codziennie i również przez kilka miesięcy raz na dobę zjadamy następującą porcję pestek: na każde 
5kg wagi ciała chorego przygotowujemy 1 pestkę. I tak np.: chory, który waży 100kg powinien w 
ciągu dnia zjeść 20szt pestek. Pestki można gryźć, zmielić lub potłuc w moździerzu. Amigdalina 
występuje tylko w jądrach pestek Moreli Gorzkiej. Proszę na to zwrócić uwagę, czy nie kupują 
Państwo pestek słodkiej Moreli! 
 
RSO (Roślinny System Obronny) – nie mylić z marihuaną!: 
 
macerat ten przyjmujemy codziennie 3x na dobę po jednej małej łyżce (po herbacie). Więcej 
informacji nt. RSO znajdą Państwo na końcu tej ulotki. RSO składa się z kilkudziesięciu ziół i mieszanki 
olejów. 
 
Ostropest plamisty: 
profilaktycznie - osłonowo 2 łyżeczki dziennie zjadamy w czasie posiłku lub stosujemy jako np.: 
„posypka” na kanapkę lub dodatek do surówek i sałatek, możemy też dodać go do herbaty i razem 
z nią zaparzyć. Można a nawet trzeba łączyć go z innymi ziołami np. O. Klimuszko i dr. Zielińskiej. 
 
Czystek: 
1 czubatą łyżeczkę na filiżankę zalać wrzącą wodą i zaparzać ok. 8-10 minut. Profilaktycznie pijemy 
1 - 2 szklanki dziennie. I to ziółko można łączyć z innymi mieszankami ziołowymi. 
 
Witamina C – Ceviforte C1000 – przyjmujemy min. 1 x kapsułkę do max. 3szt. dziennie lub 
Acerola – witamina C – przyjmujemy min. 2 x kapsułki do max. 6szt. dziennie lub 
Kwas L-Askorbinowy lewoskrętny (witamina C) – przyjmujemy min. 1g do max. 3g dziennie 
 
Spirulina – przyjmujemy 3x dziennie po 1-2 kapsułki 
 
Grzybki Reishi – Maitake – Shiitake – przyjmujemy 2 kapsułki dziennie 
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Soda oczyszczona dr. Simonncini  (czysta chemicznie! Nie proszek do pieczenia!!!) – 2x dziennie 1-
dna łyżeczka od herbaty na szklankę letniej wody + cukier Ksylitol lub miód lub syrop klonowy. 
Kurację prowadzić przez conajmniej 10 dni, kontrolować pH aby miało alkaliczny odczyn. Zaleca się 
równoległe stosowanie witaminy K2. 
 
Przepisy na inne kuracje i diety np.: kuracja Gersona (dieta warzywno – owocowa + lewatywy                 
z kawy) znajdą Państwo na naszej stronie WWW. 
 
Zioła O. Klimuszko i dr. Zielińskiej (do zaparzania) 
 
Z informacji, które posiadamy od osób stosujących różne naturalne kuracje oraz z forów 
internetowych bardzo dobrze jest wprowadzić do swoich kuracji zioła do picia wg. receptur O. 
Klimuszki i dr. Zielińskiej.   Dla każdego chorego (bez względu na stan) są to 4 pierwsze zestawy            
tj. 1-2-3-4. Znając lokalizację nowotworu można włączyć do picia dodatkowe zioła. Opisy mieszanek 
ziołowych i ich dawkowanie znajdą Państwo na naszej WWW. Możecie też Państwo zamówić gotowe 
zestawy za naszym pośrednictwem (w przypadku, gdy w pobliżu nie mają Państwo dostępu do sklepu 
z ziołami). Zestawy ziół 1-2-3-4 to koszt 55,00zł za zestaw. Zestaw składa się z 8 różnych ziół. 
UWAGA!!! 
Proszę NIE kupować gotowych mieszanek ziołowych z opisami typu „zioła Ojca xxx”, zioła Brata xxx”, 
ponieważ nie wiemy tak do końca, co jest w opakowaniu. Zioła muszą być kupione w osobnych 
torebkach i mieszane ręcznie w domu z osobnych składników.  
 
RSO 
 
W oparciu o 4 pierwsze zestawy ziół ze starych dobrych i sprawdzonych przepisów O. Kimuszko i dr. 
Zielińskiej (zestawy 1-2-3-4) czyli 36 różnych ziół oraz 4 różnych rodzajów oleju powstał kolejny 
macerat czyli Roślinny System Obronny (RSO – nie mylić z marihuaną), który pijemy codziennie tak 
jak Kapsaicynę. Dzięki temu specyfikowi odbudujemy nasz naturalny system obronny – 
immunologiczny, bez którego walka z nowotworami stoi na z góry przegranej pozycji. Pijąc RSO 
otrzymamy taki sam efekt jak pijąc zioła metodą tradycyjną (zaparzane), lecz dodatkowo 
dostarczamy bardzo ważne składniki zawarte w 4 różnych rodzajach olejów. Skład mieszanek 
ziołowych znajdą Państwo na naszej stronie WWW, z kolei oleje użyte to sporządzenia tego 
maceratu to: olej z pestek winogron czarnych, olej konopny (nie ma nic wspólnego z marihuaną), 
olej z czarnuszki i olej z Ostropestu Plamistego. Wszystkie oleje tłoczone metodą „na zimno”. 
Macerat RSO można wykonać samemu we własnym zakresie lub kupić gotowy. Jeżeli byliby Państwo 
zainteresowani zakupem to proszę zadzwonić lub napisać. 
 
MASTER TONIC – naturalny antybiotyk. Profilaktycznie przyjmujemy 1 łyżkę na dzień, w czasie 
choroby 3 łyżki dziennie. 
 
W razie pytań proszę o kontakt! 
 
Dariusz, 
tel. (+48) 734 439 487 (T-Mobile) 
www.kapsaiyna.eu 
e-mail: didiidexter@o2.pl 

http://www.kapsaiyna.eu/

