ZESTAWIENIE NAJLEPSZEJ NATURALNEJ KURACJI ANTY-NOWOTWOROWEJ
(przygotowane na podstawie relacji z ponad 500 chorymi)
ŻELAZNA PODSTAWA:
1. Kapsaicyna (macerat na bazie papryki Habanero i Oleju Lnianego)
2. RSO (Roślinny System Obronny, macerat na bazie 4 olejów i 36 ziół)
3. Amigdalina (jądra pestek Moreli Gorzkiej – Witamina B-17)
4. Witamina C (kwas L-Askorbinowy lewoskrętny)
5. Soda Oczyszczona (czysta chemicznie, nie proszek do pieczenia)
6. Cukier Ksylitol (cukier brzozowy niezbędny do kuracji sodą oczyszczoną)
7. Błonnik Witalny (m. innymi poprawa pracy jelit)
8. Ostropest Plamisty (osłonowo na układ pokarmowy)
9. MMS - Chloryn Sodu (oczyszcza organizm z bakterii, grzybów i pleśni)
10. Srebro Koloidalne (wzmacnia i poprawia odporność)
11. Czystek (usuwa z organizmu toksyny)
Cena kuracji na 1 miesiąc: 415,00zł
Cena kuracji na 3 miesiące: 785,00zł (waga paczki ok. 15kg)
DODATKOWO (proszę rozważyć):
12. Master Tonic – naturalny antybiotyk na choroby około nowotworowe (przeziębienia itp…) 30,00zł
13. Graviola 30,00zł (obszerne informacje w ulotce na www.kapsaicyna.eu/kompedium)
14. Vilcacora 50,00zł (obszerne informacje w ulotce na www.kapsaicyna.eu/kompedium)
15. Detox – ziołowe oczyszczanie 25,00zł
Cena kuracji dodatkowej na 1 miesiąc: 135,00zł
Koszt wysyłki kurierskiej +25,00zł
Koszt wysyłki zagranicznej – ustalamy indywidualnie wg. cennika firmy kurierskiej.
Do powyższych kuracji WARTO WPROWADZIĆ inne dodatkowe suplementy diety takie jak: Grzybki, Spirulina,
Chlorella, Minerały oraz witaminy, które przybliżą nas do wyjścia z choroby, jaką jest nowotwór. Nie sposób tu
wymienić wszystkich składników, podaję te, które niezmiennie przewijają się w informacjach, które otrzymuję od
osób „walczących” w naturalny sposób z rakiem. Bardzo ciekawą pozycją jest MMS i SREBRO KOLOIDALNE, które
stosuje coraz bardziej liczna grupa chorych, z którymi mam kontakt. Lista chorób, które leczą te dwie pozycje jest
imponująca. Zapraszam do lektury na www.kapsaicyna.eu/kompedium
Ważną pozycją jest „Master Tonic” (wykonany domowym sposobem) - naturalny antybiotyk, stosowany równocześnie
w leczeniu pospolitych chorób towarzyszących chorobom nowotworowym.

Ponadto proszę wprowadzić zalecenia i wskazówki wynikające z diety Gersona oraz pozostałych diet
układanych dla pacjentów onkologicznych. Diety te propagują zdrowy tryb odżywiania oraz wspomagają
równocześnie walkę z chorobami nowotworowymi.
W razie pytań proszę o kontakt!
Pzdr.
Dariusz.
tel. (+48) 734 439 487 (T-Mobile)
www.kapsaicyna.eu
www.kapsaicyna.eu/kompedium
e-mail: didiidexter@o2.pl

