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MMS
NOWA KURACJA!!!
INFORMACJE OGÓLNE:
Środek mineralny MMS (Miracle Mineral Solution), który oczyszcza wodę, uzyskuje się, łącząc
bezpośrednio przed użyciem: uwodniony 25-28% chlorynu sodu NaClO2 (wodny roztwór
utlenionej soli kuchennej) z sokiem z cytryny, w proporcji 1 do 5 na czas ok. 3min a następnie
dodając do całości wodę. MMS pomaga oczyścić każdy system wodny (w tym nasze ciało) z
bakterii, wirusów, robaków, grzybów, pierwotniaków.
NaClO2 oczyszczając wodę jest skuteczny w przezwyciężaniu: grypy, żółtaczki, opryszczki, ropni,
malarii, cukrzycy, miażdżycy, AIDS, parodontozy, nowotworów, BSE, stanów zapalnych i wielu
innych chorób. Nasze ciało w 2/3 składa się wody.
Uwodniony chloryn sodu, czyli utleniona sól kuchenna w połączeniu z sokiem z cytryny uwalnia
ClO2 /dwutlenek chloru/, który jest bardzo dobrym bakteriobójczym środkiem. Wyjątkowo szerokie
spektrum działania utrzymuje w zakresie pH 5-8. Powstały z połączenia chlorynu sodu i kwasu
cytrynowego MMS rozcieńczamy wodą, bo już 1% roztwór utlenia, powodując rozpad w ciągu 515 min wiązań zakwaszonych komórek oraz zniszczenie różnych pasożytniczych mikroorganizmów.
W ten sposób, likwiduje się wzrost bakterii beztlenowych odpowiedzialnych za procesy gnilne i
wydzielanie przykrych zapachów a także wirusów, pleśni, grzybów, pierwotniaków oraz komórek
zdeformowanych /np. guzy, torbiele/.
MMS jest nietrwały, więc używaj go najlepiej natychmiast po przygotowaniu, czyli już po 3 min po
połączeniu z cytryną i dodaniu wody, nie później jak w ciągu godziny. Jeżeli jednak zamkniesz
roztwór w szczelnym naczyniu staje się stabilny i utrzymuje swoje utleniające możliwości nawet
kilkanaście godzin, więc może być w tym czasie użyty do oczyszczania.
MMS reaguje z metalami, dlatego najlepiej używać szklanych naczyń do aktywowania i tworzenia
roztworów, a suplementację: potasem, jodem magnezem, cynkiem czy innymi pierwiastkami
stosować 4-5h po użyciu MMS!
Produkt MMS Miracle Mineral Solution nie jest suplementem diety, nie jest także środkiem
spożywczym. Trzeba mieć tego świadomość przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu kuracji z
użyciem MMS. Dlatego nie kupią go Państwo w Aptece czy też sklepie ze zdrową żywnością, czy
też sklepie z ziołami.
DAWKOWANIE:
Pierwszy raz MMS najlepiej użyć wieczorem przed snem




Dorośli: 3krople + 15 kropli soku z cytryny + 3min + woda 60ml
Nastolatki: 2krople + 10krpoli soku z cytryny + 3min + woda 40ml
Dzieci: 1kropla + 5kropli soku z cytryny + 3min + woda 20ml

Po pierwszym użyciu, kierując się reakcjami organizmu /brak mdłości, biegunki/, każdego dnia
lub przy kolejnych dawkach zwiększamy ilość chlorynu sodu o 1kroplę i wody o 10-20ml z każda

2|Strona

kroplą, czyli: 2/10/40, 3/15/60, 4/20/80, 5/25/100, 6/30/120, 7, 8, 9 itd., docelowo stosujemy 2
krople na każde 10 kg wagi ciała.
Przeciwwskazaniem do zwiększania dawki jest biegunka, mdłości lub wymioty.
Jeżeli wystąpi gwałtowne oczyszczenie /biegunka, wymioty/, zrób przerwę w stosowaniu MMS-a,
odpocznij 1-2-3 dni, daj organizmowi trochę czasu na wyrzucenie zniszczonych patogenów.
Przyjmuj w dniach przerwy witaminę C 500mg 2-4xdziennie, pij sok z kiszonej kapusty 1/2 do
1szklanki na dzień, zażywaj węgiel aktywny, który zwiąże uwolnione toksyny, pij więcej wody.
Przy powtórnym użyciu, rozpocznij od dawki, która cię oczyściła.
Obserwuj reakcje organizmu a znajdziesz dla siebie właściwy rytm stosowania i dawki. Gdy ustalisz
dla siebie właściwą optymalną - maksymalną dawkę stosuj ją w przyszłości od pierwszego dnia
kuracji - oczyszczania.



Optymalne oczyszczanie: 1kropla na 10kg na jedno użycie, /stosować 1-3x na dzień, co 45godz./
Ekstremalne oczyszczanie: 2krople na 10kg na jedno użycie, /1-3x na dzień, co 4-5godz./

PRZYGOTOWANIE:
Do wybranej dawki/ilość kropli dodaj sok z cytryny w proporcji: 1 do 5, odczekaj 3min, dodaj
wodę /10-20ml na 1 kroplę chlorynu/, użyj natychmiast najpóźniej w ciągu godziny, jeżeli smak jest
trudny do zaakceptowania, możesz wlać zamiast wody wywar z jabłek /kompot bez cukru/ lub
świeżo wyciśnięty sok z jabłka /z kartonika zabroniony!!!/.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O MMS:
Oto kilka zasad stosowania preparatu MMS. Zasady te to jak credo stosowania preparatu, każdy
rozpoczynający terapię lub ten, kto dopiero o tym myśli powinien je znać by uniknąć problemów,
które mogą aczkolwiek nie muszą pojawić się w terapii oczyszczania organizmu i tak:
ZASADA nr 1
Często stosowane dawki są skuteczniejsze. Dawki małe, a stosowane częściej są skuteczniejsze niż
dawki duże stosowane rano i wieczorem. Dwutlenek chloru (ClO2) pozostaje w organizmie nie
więcej niż dwie godziny, dlatego rozmiar dawki nie odgrywa aż tak istotnej roli. MMS będzie działał
bardziej efektywnie przyjmowany w mniejszych dawkach, co godzinę lub dwie, kiedy cały czas
operuje w ludzkim organizmie, niż przyjmowany w dawkach dużych i rzadkich, kiedy występuje
przerwa w jego działaniu
ZASADA nr 2
Dostarcz organizmowi tak dużo MMS jak tylko można. Należy dostarczyć organizmowi tak dużo
MMS jak tylko można bez narażania się jednak na niepotrzebne biegunki, mdłości czy wzmożenie
stanu chorobowego. Zawsze należy zaczynać kurację od jednej kropli, którą aktywujemy, a
następnie dawkę można stopniowo podnosić, jeśli jest to możliwe. Tak więc, druga dawka to dwie
krople itd. Można dawkę podnosić przy każdym zażyciu nawet co godzinę lub dwie aż osiągniemy
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maximum zalecanych kropli lub poczujemy mdłości.
ZASADA nr 3
Jeśli trzeba obniżyć ilość kropli. Jeśli po zażyciu MMS wystąpi biegunka lub mdłości należy
zmniejszyć ilość kropli, najlepiej wracając do dawki, przy której czuliśmy się komfortowo. Biegunka
spowodowana działaniem MMS trwa godzinę lub dwie i chociaż jej wystąpienie jest oznaką
procesu oczyszczania organizmu to przedłużanie biegunki poprzez zwiększanie dawki wbrew
organizmowi może spowodować więcej szkody niż pożytku. Nie przestawać zażywania MMS, kiedy
niepożądane objawy ustąpią można dawkę stopniowo zwiększać.
ZASADA nr 4
Witamina C neutralizuje działanie MMS. Należy unikać jakiejkolwiek formy witaminy C na dwie
godziny przed i dwie po zażyciu MMS. Jeśli ktoś stosuje witaminę C o wydłużonym działaniu np. 24
h to niestety taką witaminę należałoby odstawić na czas kuracji MMS.
ZASADA nr 5
Właściwa dieta. Podczas kuracji MMS, choć nie tylko, należy utrzymywać właściwą dietę, która
wesprze system odpornościowy w walce z wrogimi mikroorganizmami. MMS oczyszcza organizm
ze wszystkich szkodliwych mikroorganizmów i pasożytów nie dostarcza jednak potrzebnych
organizmowi witamin i minerałów. Dlatego właśnie należy zadbać o ich dostarczenie ciału w formie
odpowiedniej diety czy suplementów mineralnych.

UWAGA!!!
Chlorynu Sodu NaClO2 jest produktem, który służy do dezynfekcji urządzeń sanitarnych i
uzdatniania wody pitnej! Na etykiecie nie znajdziecie Państwo informacji, że wspomaga walkę z
różnymi chorobami. Jest preparatem chemicznym, przy stosowaniu, którego należy zachować
szczególną ostrożność! Preparatu nie stosować do oczu i na skórę! Chronić go przed dziećmi!!!
Butelka w nakrętce zawiera zakraplacz, dzięki któremu jest go łatwiej i precyzyjniej stosować.
Oficjalne zastosowanie Chlorynu Sodu to uzdatnianie wody pitnej i dezynfekcja urządzeń
sanitarnych.
GDZIE I JAK KUPIĆ MMS?
Są różne możliwości zakupu MMS, nie jest to póki co, produkt zakazany i mam nadzieję, że tak
zostanie, choć nigdy nic nie wiadomo… Zaopatrzyć się w niego można choćby poprzez Internet.
Butelka MMS 100ml osiąga różne ceny, dlatego proponujemy Państwu zakup MMS za naszym
pośrednictwem. Proponujemy atrakcyjną i konkurencyjną cenę i tak:
- buteleczka 100ml 30,00zł
- butelka 0,5l 100,00zł
Zamówienie (tak jak i na inne produkty - kuracje) można złożyć za pośrednictwem e-maila lub
strony WWW. Mam nadzieję, że treść tej ulotki pomoże w podjęciu właściwej decyzji.

