
zapraszam na nowe wykłady nigdzie nie emitowane tylko na moim kanale 
srebrokoloidalne@yahoo.pl  
https://youtu.be/pe9_fgjZXdM 
https://www.youtube.com/watch?v=KcXt4HcQy3Q 
https://youtu.be/hX6RKpMaf5Q 
https://youtu.be/l6GOvdNf7jM 
https://youtu.be/Z-d0A5LMpL4 
 
witam 
dopiero wróciłem 
przepraszam za opóźnienie 
proszę o potwierdzenie emaila 
rob 
 
załączniki otworzyć: ZIP 
  
Proszę potwierdzić czy mail doszedł z załącznikami 
serwer mógł odrzucić z powodu ich dużej ilości 
Ważne - czy załączniki dotarły? 
 
polecam nowy wykład o wielopoziomowości chorób i zdrowia 
robert kwiatek zdrowie porozmawiajmy.tv 
polecam http://srebrokoloidalne.waw.pl  ; 791295189 
 
Zapraszam na Stronę: http://powrotdonatury.eu/ 
 
Witam serdecznie Chętnie polecam propozycje i to co dobre 
zapraszam do wybrania sobie tego co poczuje Pan /Pani za potrzebne  na teraz 
oczywiście Srebro koloidalne zdaje się powinno być zawsze pod ręką w razie potrzeby.. 
 
dobrze jest napisać na co miałoby być używane - czy profilaktycznie?  
Zawsze przestrzegam że Unia zabrania ale ja używam... 
W załączniku trochę opisów to można poczytać.. choć przestrzegam przed użyciem  wewnętrznym według 
przepisów.. 
ale ja używam ... 
Istnieje oczywiście możliwość zamówienia 
kilka Produktów zakupiłem od Mydlarni u producenta i mogę odsprzedać jednorazowo nadwyżkę jak na OLX. 
mam też skórki dzikiej róży - naturalna wysoko - przyswajalna witamina C - zalewam wodą + miód - pyszne 
 
Ogólnie ceny to: zawartość pierwiastków to minimum 150 PPM 
 
1. Srebro Koloidalne 0,5 litra 95z -antybakteryjny 
2. Złoto Koloidalne 0,3 litra 100z-odbudowa DNA 
3. Miedź Koloidalna 0,5 litra 95z-antygrzybiczy 
4. Krzem Koloidalny 0,5 litra 95z –Nowość-z prawdziwego 
krzemu półmetalicznego, bardzo wysoko wchłaniany- (kolagen, 
przeciwrakowy). 
5. Filtr ODWRÓCONA OSMOZA 850 z 
6. STROFANT ziółko na serduszko informacje Baśki Kazany zielarka 120 
7. NIACINA witamina B3 na stany zapalnenia mózgu 65 z 
8. WODA DESTYLOWANA w cenie 35z / 5 litrów 
9. Woda destylowana w cenie 35z / 5 litrów 
10. Glinka mineralna 40z/kg 
12. ORGONITY – wysoko wibracyjne osłony przeciw smogowi elektromagnetycznemu i 
emisji szkodliwych fal 5G np. diament 100zl, piramida mała 350 zł piramida; duża 650 zł; 
13. CHembuster -Działo Orgonowe 1750 zł–ok125cm wysokości(sześcio-rurowy-mój) 



14. Poduszka orgonowa wymar 40cm*40cm 220zł, 
15. Koc orgonowy 6 warstwowy Mniejszy =198*90 cena= 2650 zł - własny 
16. Koc orgonowy 7 warstwowy Większy =198*198 cena = 4350 zł - własny 
17. Analizator Kwantowy - Własne urządzenie cena 1750 zł – Biorezonans 54 raportów, 
stanu organizmu. Rozpoznaje stan organizmu - badanie zastępuje 56 badań szpitalnych - 
bardzo polecam, zwróci się po kilku badaniach znajomych i rodziny. Pozwoliło mi w porę 
podjąć środki zaradcze zanim choroba się rozwinęła - to najskuteczniejszy czas. 
18. 14. Miód – sprawdzony– nie wszystkie są proszę pytać. 
Pojemność 1,2L w cenie 60zł: Rzepakowy, Leśny, Malina Leśna, Lipowy, Gryczany 
Pyłek kwiatowy 530g - 65 zł 
19. Płyn Lugola 95z 5% świeży 100 ml 
Jod 25g + Jodek Potasu 50g ; 220– ważne na obecnie panującą chorobę - stany zapalne 
mózgu i ostry rozstrój hormonalny narządów i tarczycy, świetny na choroby przewlekłe, 
oraz dysharmonię hormonalną, wpływa na szybką regenerację organizmu, potrzebna waga 
precyzyjna 40 z 
20 Siarka MSM 55 zł działa podobnie jak DMSO. Środek organiczny, Tworzy maź 
stawową, problemy reumatyczne, dezynfekuje układ limfatyczny, wzmaga wchłanianie 
komórkowe, przyswajanie witamin 
21 Boraks 1 kg 55 zł 
22. Polecam mydła ekologiczne z Mydlarni Powrót Do Natury wybranych - 15 zł /2 szt 
(po dwa) mydła z dodatkami zapachowe. Mydła z dodatkiem (złoto, srebro, ormus). 10 
zł/1szt (pojedynczo) 
23. Polecam książkę o odżywianiu pranicznym "ODŻYWIANIE ŚWIATŁEM TOM 1,Moja Przygoda z 
Jedzeniem Inaczej - Veni LovendLight – Seria – Każda 35 zl/szt – 
 
gdyby się Pan / Pani zdecydował proszę o 
1. adres do wysyłki - z zagranicy wyszczególnienie co jest kod , miasto, ulica, itd 
2. proszę o wyszczególnienie zamówienia 
3. telefon dla przewoźnika 
4. proszę o podanie adresu mailowego 
pobranie ok 25 zł polecam przedpłata w tej samej cenie 
mogę wysłać kurierem - czy pasuje? - zazwyczaj dochodzi na następny dzień 
czy będziecie Państwo w stanie odebrać paczkę od kuriera około 10.00-15.00 
Jeśli jesteście państwo w tym czasie w pracy warto podać telefon do pracy 
Ważne żeby nie wróciła spowrotem bo kurier ma tylko dwa dni na dostarczenie.. 
 
Poniżej w załącznikach trochę podstawowych informacji o Miedzi Koloidalnej  i Krzemie Koloidalnym - 
materiały w obróbce więc przepraszam za formę.. 
Zapraszam do zapoznania się z załącznikami 
 
polecam też stronę z informacjami 
http://srebrokoloidalne.waw.pl 
 
są też mydła kilkanaście rodzaji - 
są świetne, zaczełem je właśnie używać.. 
 
Polecam przeanalizować konspekty do wykładów oraz dodatkowo komplet Slajdów do wykładu 
jest tam sporo ważnej fajnej wiedzy. 
 
pozdrawiam 
Robert 
srebrokoloidalne@yahoo.pl 
  
Ciekawe informacje o Srebrze i Złocie Koloidalnym można przeczytać również na:                 
www.srebrokoloidalne.waw.pl;   srebrokoloidalne@yahoo.pl; tel.791295189 
Polecam producenta dobrego Srebra Koloidalnego i Złota Koloidalnego: 



http://powrotdonatury.eu;           Biuro@powrotdonatury.eu; tel.48 6231518 
 
Bardzo ważnym elementem zdrowia jest zdanie sobie sprawy z tego co się obecnie dzieje. Oczywiście moje 
stwierdzenia są czysto hipotetyczne i nie należy się nimi sugerować. Opisują one stan na planecie MARS nie 
na Ziemi 
Otóż to co zaobserwowałem: 
1 Odszczepieńcy po odszczepieniu 20% populacji zaczęli (ich ciała) produkować syntetyczne białko tak 
zwane kolcowe – jest to produkowana proteina przez ciała „Marsjam” identyczna lub łudząco podobna do 
jadu KOBRY KRÓLEWSKIEJ bądź innego bardzo jadowitego węża NIEMRAWIEC CHIŃSKI.  
Strucie to spowodowało częściowy paraliż układu nerwowego przedstawiający się jako – ostre bóle stawowe 
w kolanach , kręgosłupie, nadgarstkach a PRZEDE WSZYSTKIM w MÓZGU i wątrobie. Co wywołało stany 
zapalne w całym ciele (zarodzie guzowe i rakowe, zwłaszcza w narządach rodnych u kobiet, wykrywane przez 
fachowców jako święte poczęcie..) Jest to tylko przewlekły stan zapalny,, jednakże nieuzdrawiany już 
przekształca się w poważne guzy i raka. (ogłoszono ze do 5 lat spora część populacji zachoruje na raka..) 
 
Oczywiście na razie są to przeważnie jedynie poważne stany zapalne.  
Można je rozpoznać po przekrwionych białkach oczu, szczypaniu oczu, łzawieniu, pojawianiu się tak 
zwanego piasku w oczach,, kolejne fazy są dużo bardziej nieciekawe ,, włącznie z ostrymi chorobami 
psychicznymi oraz odklejaniem rogówki – tak zwana „mgła koffidkowa”. 
Jad węża spowodował częściowy paraliż i zatrucie toksynami wątroby (do tej pory wątroba funkcjonowała na 
około 75% - obecnie nie przekracza 10%-15% u przeciętnego Marsjanina).  
Sytuację pogarsza znacznie ogromny opad promieniotwórczy z kierunku słońca (gwałtowne nasilające się 
wybuchy na słońcu od około 2 lat – pamiętacie państwo informacje typu „NIE wychodźcie do lasu..”), niestety 
według moich spostrzeżeń taka sytuacja będzie gwałtownie narastać jeszcze około 2 lata i dalsze 2 lata będzie 
opadać.. razem siedem lat … chudych..  
Następuje zdecydowanie zatrucie wątroby metalami ciężkimi typu ARSEN MOLIBDEN TANTAL OŁÓW 
ALUMINIUM i błyskawicznie narastające zanieczyszczenie wody pitnej toksynami rolniczymi których 
obecność przekroczyła wszelkie normy. Sprawę pogłębia zrzut CHEMITRAILS. 
Dość oczywistym staje się natychmiastowy montaż FILTRÓW ODWRÓCONEJ OSMOZY od zaraz i 
natychmiast, bez niego problem będzie się powiększał niestety. Filtr ten zabezpiecza również przed dalszym 
spożyciem wapna który jest antagonistą bardzo potrzebnego dla organizmu krzemu. Oczywiście dla tych co 
obawiają się używać wody destylowanej polecam używanie soli KŁODAWSKIEJ NIEMIELONEJ jako 
kruchy solne paszowe (Duże niemielone - Jak lamki solne, ponieważ sól mielona objęta może być programem 
wzbogacania „nie do końca porządnym” bromem używanym przez wojsko..). 
 
Na zwiększającą się radiację używam Płyn Lugola harmonizujący narastające zaburzenia TARCZYCY – 
tarczyca bowiem steruje hormonami całego organizmu więc jest EKSTREMALNIE ważna dla nas. 
Zdecydowanie NIE zachęcam zatem do praktyk w stylu HURRA wycinanie tarczycy. 
 
W moim przypadku Muszę używać PŁYN LUGOLA żeby wyprzeć Jod Radioaktywny z tarczycy oraz usunąć 
Odpady radioaktywne których ilość obecnie gwałtownie rośnie i w moim przypadku będzie rosnąć jeszcze 
minimum 2 lata. Należy tu pamiętać o bardzo ciężkiej chemi i metalach ciężkich których ilość w wątrobie 
przekroczyła już dawno próg bezpieczeństwa..  
Jod zawarty w Płynie Lugola ma zbawienny wpływ na usuwanie toksycznej chemi i metali ciężkich z 
wątroby , poprzez swoje silne właściwości adhezyjne podobnie jak tiosiarczan sodu stosowany przez rząd 
Japonii po Fokuszimie.. dla odtrucia organizmów i przeciw radiacji. 
 
Ważne są obecnie POSTY i Zmiana diety przynajmniej na Bezmięsną.. Mięso bowiem wprowadzało do tej 
pory 75% toksyn do organizmu oraz jest największym źródłem pasożytów nieznanego pochodzenia. 
DR. OZIMEK „Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o PASOŻYTY”.. NIE ZARAŻAJMY NASZYCH 
PUPILI bo one są przecież systematycznie odpasożycane a jaja  pasożytów utrzymują się do 29 dni w tym na 
pieniądzach , klamkach z urzędu czy sklepu itd. 
 
Do tej pory znaczne osłabienie popromienne i zatrucie syntetycznym odszczepiennym kolcowym jadem węża 
organizmu spowodowało brak odporności na wszystkie choroby i powstanie choroby łudząco podobnej do 



CZERNOBYLA czyli CV19 czyli chorobę kesonową, gwałtowne duszności , bezdech i podatność na byle 
grypkę (nie wpisaną nawet na listę chorób zakaźnych do tej pory..). Tak to wygląda do tej pory. 
W moim przypadku NALEŻY OCZYŚCIĆ WĄTROBĘ, wejść w posty lub odżywianie praniczne, oczyścić 
ciało.. 
 
Ja odpasożycam się wmiarę systematycznie dlatego że 98% populacji ma duże pasożyty a 100% populacji ma 
małe pasożyty powodują one spustoszenia w organizmie jelita, wątroba, mięśnie , mózg, oczy , serce są 
najbardziej narażone na nie ich ilość sięga do 3-5 kg na człowieka stosuję dla siebie trzy cykle jak opisałem 
potem powtarzam jeden cykl co 3-5 miesięcy zależnie od potrzeb przy czym częstośc zależy od diety.. im 
lżejsza - tym lepiej ostatnio bardzo ważne jest zamontowanie sobie filtrów odwróconej osmozy ze względu na 
lawinowe tragiczne pogorszenie się stanu wody w kranach. dotyczy to również wód powierzchniowych w tym 
studnie oraz coraz częściej wód głębinowych niestety. 
Filtr odwróconej osmozy likwiduje także bardzo szkodliwe 
* wapno, oraz 
* filtruje (zrzuty z chemitraili) w tym metale ciężkie (arsen, kadm, aluminium, ołów, i rtęć), oraz 
* gigantyczną wręcz radiację , powodującą ostre przewlekłe stany zapalne muzgu, płuc, narządów rodnych i 
rozstrój chormonalny tarczycy a zatem całego organizmu 
* ekstremalnie szkodliwe pestycydów - w wodach rzekach i zbiornikach retencyjnych wody pitnej - 
gigantyczne i narastające nagromadzenie  środków biobójczych, owadobójczych, randapów, środków 
roślinobujczych 
* woda destylowana ma silne właściwości adhezyjne - wiąże i wypłukuje metale ciężkie , chemię i złogi 
wapniowo - holesterolowe.. 
Dokładny stan organizmu możliwy jest po zeskanowaniu Analizatorem Qwantowym (opis powyżej i poniżej). 
To świetne urządzenie potrafiące w porę wykryć narastające zagrożenie i podjąc środki zaradcze. 
 
UWAGA Ze względu na zmiany przepisów Unii Europejskiej nie można używać produktów zawierających 
Koloidy - Srebra i Złota czy Miedzi oraz Krzemu Koloidalnego. Jeszcze ok. 3 lat temu można je było używać 
wewnętrznie. W wielu krajach świata można jednak je stosować. Sporą ilość leków medycznych stworzono 
wyłącznie na jego bazie.  
Jednak ja osobiście, oczywiście, piję Koloidy, używam wewnętrznie oraz zewnętrznie oraz płuczę usta. 
Z przepisów unijnych wynika że żaden Koloid nie jest lekiem, nie jest suplementem, nie jest żywnością, nie 
leczy, nie diagnozuje, nie zapobiega chorobom, nie do spożycia nie do użytku zewnętrznego.  
Treści tych zabrania się stosować. Nie jest to diagnoza,ani nie jest ustalanie dawek, nie rozpoznanie choroby. 
Zabrania się kopiowanie tych treści . Należy udać się do lekarza. 
Jednak Srebro– Złoto–Miedź-Krzem Koloidalny występują naturalnie w przyrodzie i na co dzień, wraz z 
żywnością, spożywane są przez ludzi i dlatego nawet dziecko ma je w sobie.. Srebro używane jest od 
tysiącleci, Rzymianie w przypadku epidemii używali srebrnych zastaw i sztućców, Żołnierze połykali srebrne 
monety co chroniło ich przez powikłaniami w przypadku zranień.  
Przepisy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA) 1 stycznia 2010 roku 
Zakazały wykorzystania krzemu organicznego do celów spożywczych. Przed tą datą był on w pełni legalny. 
Krzem jest głównym budulcem człowieka. 
Pamiętaj że zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza. Tekst ten nie jest poradą w leczeniu, ani w żywieniową 
czy piciu ani w uzdrawianiu ani w określaniu stanu zdrowia ani w suplementowaniu. Nie sugerować się tym 
tekstem w żaden sposób przy podejmowaniu swojej decyzji. Są to moje prywatne spostrzeżenia i jak osobiście 
je zastosowałem dla siebie, jednakże nie polecam ich powtarzać. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu 
wiedzą, proszę dalej nie czytać. Nie ponosimy odpowiedzialności za napisane tu treści. Zakaz kopiowania 
fragmentu czy całości tekstu. Obowiązują przepisy uni europejskiej typu CC3.  
Niestety nie radzę Państwu, nie diagnozuję , nie jestem lekarzem, 
moich wypowiedzi nie wolno traktować jako: porady w sęsie leczenia czy żywienia czy suplementowaniu ani 
w określaniu stanu zdrowia, Nie wolno się sugerować moimi przemyśleniami w podejmowaniu własnych 
decyzji. Myśli te nie służą j ustalaniu dawek, nie jest to ustalanie diagnozy, wypowiadam się tylko o swoim 
osobistym stosowaniu który oczywiście zabraniam stosować,należy udać się do lekarza po poradę 
Posty również osobiście stosuję jednakże powołuję się tu na wierzenia religijne (wielki post) - oczywiście 
również tylko pod nadzorem lekarza. Omawiany przezemnie sposób odżywiania nie wolno naśladować, 
Należy stosować ogólnie przyjęte normy żywieniowe 



Pamiętaj że zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza. Tekst ten nie jest poradą żywieniową czy piciu ani w 
uzdrawianiu ani w określaniu stanu zdrowia ani w suplementowaniu. Nie sugerować się tym tekstem w żaden 
sposób przy podejmowaniu swojej decyzji. Są to moje prywatne spostrzeżenia i jak osobiście je zastosowałem 
dla siebie, jednakże nie polecam ich powtarzać. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu wiedzą, proszę 
dalej nie czytać. Nie ponosimy odpowiedzialności za napisane tu treści. Zakaz kopiowania fragmentu czy 
całości tekstu. Obowiązują przepisy uni europejskiej typu CC3.  
 
----------------------------- 
Witam 
Moich uwag nie należy traktować jako porady w leczenmiu ani suplementowaniu, zabraniam kategorycznie je 
stosować na sobie 
Tekst ten nie służy jako porada w leczeniu, czy diagnozowaniu, czy suplementowaniu czy jedzeniu. Nie 
sugerować w żaden sposób przy podejmowaniu swojej decyzji. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu 
wiedzą proszę nie dalej. Nie ponosimy odpowiedzialności za napisane tu treści. Zastrzega się kopiowanie 
fragmentu czy całości tekstu, Obowiązują przepisy unijne typu CC3. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
napisane tu treści.. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu wiedzą proszę nie czytać dalej. 
Należy udać się do lekarza 
 
Z uwagi na to, iż przeważnie każdy jest zabakteriowany i zagrzybiony oraz zapasożytowany 
osobiście zalecałbym sobie oczywiście całościowe oczyszczanie począwszy od postu (książka Małachowa) 
oraz zmiany diety na bezmięsną.. bezmączną i bezkaszową.. 
przejście na wegetarianizm potem na wegetarianizm (warzywa i owoce) bez nabiału potem na dietę surową - 
weganizm, cały czas wprowadzając okresowe coraz dłuższe posty 
następnie przejść na jedzenie sezonowych warzyw i owoców a na przednówku jak polecają wszystkie religie 
dłuższe - już wytrenowane wcześniej posty, oraz oczywiście przejście na 
"ODŻYWIANIE PRANICZNE"   
Oczywiście do tego czasu osobiście "posprzątałbym" osobiście organizm stosując koloidy 
Srebra  - przeciwbakteryjne przeciwwirusowe, przeciw drobnym pasożytom 
Złota - przeciwbakteryjne, uruchamia na nowo systemy i przepływ energii życiowej 
Miedzi - silny przeciwgrzybiczny i  przeciwbakteryjny, pobudza przepływ tlenu w krwi 
Krzemu - oczyszcza z metali ciężkich oraz układ kostny i układ krwionośny stawy chrząstki , zabezpiecza 
przed powstaniem złogów i raka oraz udrażnia zatkane lub niedrożne systemy wydalnicze  
 
 
To z kolei kompleksowo spowoduje powrót energii życiowej oraz znaczne odmłodzenie organizmu oraz 
warstw uczuciowo emocjonalnych wcześniej zajedzonych "tłuszczem emocjonalnym" lub chudością 
grzybiczą 
Robert 
 
dobre  są tylko dla mnie osobiście sprawdzone przezemnie 2 zestawy 
pierwszy zestaw do wykorzystania w pierwszym 1-1,5 tygodniu (7-10 dni) 
potem tydzień  przerwy i połowę kolejnego zestawu lub cały kolejny 
 
z tym że krzemu koloidalnego osobiście ja biorę dużo więcej 
według mnie choroby wynikaja z totalnego stanu zapalnego organizmu spowodowanego zanieczyszceniem 
WĄTROBY!!!! id ącym od wieloletnich zaniedbań na które napewno 
weszły bakterie wirusy, grzybice, a wcześniej 
pasożyty które spowodowały rozchwianie funkcji organizmu poprzez wyjedzenie z niego dużej ilości krzemu 
koloidalnego 
co osłabiło całościowo układ odpornościowy. 
 
 
A.....dlatego ja osobiście bym osobiście brał (według przepisów Przestzregam i zakazuję użycia wewnętrznego 
koloidów) wszystko naczczo i 30 minut przerwy do wchłonięcia na zmianę srebro miedź złoto i krzem 
2 srebra 
1 miedż 



1-2 złota 
2-3 krzemy 
krzem używam osobiście dłużej - - dwa trzy miesiące -  zależnie od zasobności  
potem po kuracjach dalej cały czas profilaktycznie nasycić się srebrem - naczczo i co jakiś czas miedź 
 
B..... dodatkowo lewatywy - czyszczenie jelit 
 
C... dodatkowo apteczne środki przeciwpasorzytnicze !!!! na różne !!!! pasożyty (powtużone minimum 2 razy)  
potem podtrzymujące środki ziołowe 
 
D..... zmiana diety - 
a) bezmięsna, 
b) zmniejszać zdecydowanie ilość mąk i wyrobów mącznych 
c) zwiększyć zdecydowanie warzywa owoce orzechy dobre oleje 
 
E)... Posty 
a) zrezygnowanie z 1 posiłku w 1 dzień tygodnia potem w 1 dzień tygodnia potem dodaję kolejny posiłek aż 
do całego dnia i całej nocy postu 
systematyczne 1 dzień w tygodniu po 36 godzin przez dłuższy okres czasu - > przechodząc w naturalny 
sposób bycia 
b) dodaję więcej dni postu w tygodniu i 
c) okresowe wydłużające sie z czasem posty po kilka dni szykując się oczywiście do: 
d) okresowe głodówki po kilka dni a raz - dwa razy w roku.. 
e) nadświęty post jak to kościółek i bozia każe.. 
jak by były pytania pisać proszę 
rob 
 
Polecam producenta dobrego Srebra Koloidalnego i Złota Koloidalnego: 
http://powrotdonatury.eu;           Biuro@powrotdonatury.eu; tel.48 6231518 
Ciekawe informacje o Srebrze i Złocie Koloidalnym można przeczytać również na:                 
www.srebrokoloidalne.waw.pl;   srebrokoloidalne@yahoo.pl; tel.791295189 
zawsze należy zasięgnąć porady lekarza 
UWAGA Ze względu na zmiany przepisów Unii Europejskiej nie można używać Wewnętrznie produktów 
zawierających Koloidy - Srebra i Złota czy Miedzi Koloidalnej. Jeszcze ok. 3 lata temu można go było 
używać wewnętrznie. Srebro Złoto i Miedź Występują również w ogólnie stosowanej żywności. W wielu 
krajach świata można je stosować. 
Jednakże spora ilość leków medycznych stworzono wyłącznie na jego bazie .  
Ja oczywiście osobiście Piję Te Koloidy oraz używam zewnętrznie oraz płuczę usta. 
1. Z przepisów unijnych wynika że żaden Koloid nie jest lekiem, nie jest suplementem, nie jest żywnością, nie 
leczy, nie diagnozuje, nie zapobiega chorobom, nie do spożycia. 
2. Srebro – Złoto -Miedź Koloidalna występuje naturalnie w przyrodzie i na co dzień wraz z żywnością 
spożywane jest przez ludzi i dostaje się do organizmów dlatego nawet dziecko go ma w sobie.. 
Tekst ten w żaden sposób nie służy jako porada w leczeniu, czy diagnozowaniu, czy suplementowaniu czy 
jedzeniu. Nie sugerować w żaden sposób przy podejmowaniu swojej decyzji. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za napisane tu treści. 
nie jest to reklama żadnego konkretnego produktu. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu wiedzą proszę 
nie czytać dalej.  
 
=---------------- 
 
 
Witam 
Moich uwag nie należy traktować jako porady 
Tekst ten nie służy jako porada w leczeniu, czy diagnozowaniu, czy suplementowaniu czy jedzeniu. Nie 
sugerować w żaden sposób przy podejmowaniu swojej decyzji. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu 
wiedzą proszę nie dalej. Nie ponosimy odpowiedzialności za napisane tu treści. Zastrzega się kopiowanie 



fragmentu czy całości tekstu, Obowiązują przepisy unijne typu CC3. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
napisane tu treści.. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu wiedzą proszę nie czytać dalej. 
świetnie dziękuję.. 
 
SIARKA Organiczna - MSM -  DMSO.. 
Osobiście -  mój pies potykał się owłasne nogi - myślałem że to koniec, podłączyłem go do analizatora 
kwantowego.. 
wyszło ostre zapalenie płuc, niewydolność  sreca, arytmia i wieloletnie uszkodzenia stawów i układu krążenia.. 
Oczywiście na początku się odrobaczył w systemie trzy cykle po trzy dni z 14 dniami przerwy między 
cyklami.. 
Piesek przyrządził sobie 2 tygodniową kurację siarka rozpuszczona  w wodzie 1 kopiasta łyżeczka na 2 litry 
wody pite raz na 4 dni 
stanoł na nogach (teraz biega i raźnie po schodach smiga), ustąpiła palpitacja serca.. i stany zapalne 
stawy się zregenerowały 
powróciły radosne szcekotania.. churra.. takie proste i takie tanie.. niezwykłe.. czemu o tym nie piszą? 
 
Gorąco polecam oczyszczanie wątrobu metodą H.Clark, ilość powtórzeń około 50 (1-2 razy w tygodniu). 
Usówa kamienie wapniowe i holesterolowe z organizmu i wątroby 
 
Niacyna - witamina B3 rozszerza naczynia krwionośne Usówa kamienie wapniowe i holesterolowe z mózgu, 
organizmu i wątroby . 
 
polecam nowy wykład o wielopoziomowości chorób i zdrowia - narazie tylko na mojej stronie.. 
 
witam 
polecam analizator Qwantowy - trzeba sprawdzić - zbadać organizm od czego zacząć kurację.. - mogę 
odsprzedać własny.. 999zł 
można przebadać całą rodzinę i znajomych - zwroci się szybko.. same okulary kosztują 300 zł przecież,,, 
koloidy eliminują mikroorganizmy pasorzyty - 
są konieczne.. w kuracji  .. zaoszczędzaję energię życiową która zostaje przekierowana na oczyszczanie 
organizmu, 
bez niej nic nie ruszy.. 
rownolegle post 
zmiana diety 
oczyszczanie wątroby, nerek, jelit - lewatywy..w większości przypadków są to 
1. zanieczyszcenie organizmu - mięso + mąka  + pestycydy 
2. zatkanie układu wydalniczego 
3. pasorzyty bakterie wirusy grzyby 
 
 
dobre jest mieć w domu 
2 srebra 
1 miedż 
1-2 złota 
2-3 krzemy 
zależnie od możliwości 
 
osobiście robie systematycznie POSTY !!!! na początku krótkie, potem dłuższe i częstsze.. świetna książka.. 
Małachow - lecznicza głodówka 
 
niektórzy stosują 
+ borax(brak) + lewatywy + witamina C skórki dzikiej róży  +  tiosiarczan sodu - eliminuje metale ciężkie 
+ odrobaczenie środki dla poziomych trzeba wyliczyć ilość do masy oraz rozkład ilościowy 
+ siarka organiczna MSM  na poprawę krążenia, problemy z kręgosłupem, stawami, stany zapalne, krew - 
tanie i dobre 50zł / 0,5 kg 
potem ziołowe dobrze skomponowane zioła przez dłuższy czas.. około pół roku do roku.. 



 
proszę zwrócić uwagę na ilości UKRAIŃSKIE zentelu (ten sam środek poza unią..) - dwa cykle rozdzielone 
14 dniami.. przerwa i kolejna kuracja po wzroście z larwalnej postaci  
W polsce ilości maxymalnie 1 ilość są zaniżune znacznie w stosunku do ilości ukraińskich - oczywiście nie 
polecam ze względu na przepisy.. jednaj sam stosuję z powodzeniem.. 
z nowości osobiście używam (świetnie skomponowany.. i tani..) na robaki - jednak ..przepisy unijne .. 
 
--------------------------- 
 
Sprawdziłem na sobie badania Analizatorem Qwantowym, 
byłem zaskoczony pozytywnie wynikami - potwierdziły się badania lekarskie w 100 % oraz spostrzegłem nie 
ujawnione jszcze przyczyny chorób 
mogłem przez to zapobiegać zanim choroba przeszła w stadium nieuuzdrawialne.. Świetne rozwiązanie i 
bajecznie tanie.. dla Mnie i mojej rodziny !! 
 
 
KWANTOWY ANALIZATOR 
STANU CIAŁA QUANTUM 
Inwestycja potrafi się zwrócić po około 10 pomiarach. 
Zestaw obejmuje najnowsza polska wersja językowa 4.7.0 PL 
Oprogramowanie pozwala na analizę stanu ciała. Win XP, Vista, 
Win 7, Win 8 32 i 64bits 3.Win z serii 2000, 
System diagnostyki nieliniowej NLS powstał w Instytucie 
Psychofizyki Stosowanej w Rosji, a naukowcy go tworzący 
opierali się na badaniach zapoczątkowanych przez takich badaczy 
jak Nikola Tesla, George Lakhovsky, Raymond Rife 
Sygnały fal elektromagnetycznych emitowanych przez organy 
ludzkie stanowią szczególny warunek ludzkiego ciała, w tym 
momencie i różnią się w zależności od stanu ciała, stan zdrowia, 
choroba itp Jeśli możemy określić te sygnały 
elektromagnetyczne, możemy określić kondycję. Wystarczy 
odczytać z organizmu rozróżniając częstotliwości zdrowych 
komórek od częstotliwosci patogenów, oddzielić te fale w 
odrębne sygnały i zinterpetować. Urządzenie diagnostyczne 
przekazuje sygnały z organizmu do komputera, a ten z kolei 
przetwarza je w formę zrozumiałą dla człowieka, czyli obrazy, 
opisy i cyfry. 
ZALETY DIAGNOSTYKI NIELINIOWEJ NLS : 
Bezinwazyjna, bezbolesna bezpieczna dla dzieci i 
dorosłych szybka 
Kwantowa Analiza Stanu Zdrowia obejmuje: 
Aminokwasy 2.Funkcje Przewodu pokarmowego 
3.Lipidy w krwi 4.Funkcje jelit 
5.Funkcje Oczu 6.Funkcje Trzustki 
7.Pierwiastki śladowe 8.Funkcje płuc 
9.Mózg 10.Układ kostny 
11.Układ Krążenia i naczyń mózgowych 12.Gęstość mineralna kości 
13.Funkcje wątroby 14.Cukier we krwi 
15.Funkcje Pęcherzyka żółciowego 16.Witaminy 
17.Funkcje nerek 18.Koenzymy 
19.Kwas tłuszczowy 20.Układ hormonalny 
21.Układ odpornościowy 22.Tarczyca 
23.Toksyny 24.Indeks wzrostu kostnego 
25.Ogólny stan fizyczny 26.Alergeny 
27.Otyłość 28.Skóra 
29. Choroby reumatyczne kości 30.Kolagen 



31.Meridiany i rozgałęzienia 32.Puls serca i naczyń mózgowych 
33.Metale ciężkie 34.Prostata/Ginekologia 
35.Funkcje rozrodcze/Piersi 36.Sperma i plemniki/Cykl menstruacyjny 
37.Skład ciała 38.Fachowe analizy 
39.Podręcznik analizy 
-Raport ze skanu możemy drukować lub wysyłać bezpośrednio na e-mail 
Analiza nie ma na celu postawienia diagnozy, od tego są specjalistyczne badania laboratoryjne i wizyta u 
lekarza. 
Raport stanu zdrowia pozwala na bezinwazyjne wskazanie skupienia uwagi problemów zdrowotnych. 
 
PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WIBRACJE JAKIE UCHWYCIŁ MÓJ APARAT WOKÓŁ PIRAMIDY.. 
----- 
przeciw pasorzytom 
 
soda - odkwaszenie 
siarka organiczna - ukrwienie, elastyczność, 
witamina c, wit c skórki z dzikiej róży - mielone zalewane wodą z miodem, 
tiosiarczan sodu - metale ciężkie - tabletki jelinowe 
wątroba -borax+ ciecierzyca + liście rzodkiewki 
55% czerwony burak 20% marchew +20 seler+czarna rzepa 1cm+ 1 ziemniak (przecedzić skrobię) 
 
WAŻNE.. 
ja zdecydowanie używam ale wszystkim oczywiście zabraniam  
pastylki przeciw pasorzytom dla psów dla zwierząt chemiczne 
     
orzech zielony 
jaskółcze ziele wzmacnia działanie innych 
piołun wrotycz szczeć , sadziec konopisty na nużeńce 
ocet 7 złodzieji - infekcje 
gożdziki 
centurion 
krwawnik 
orzech czarny 
środki orzecha 
nasiona dyni 
wrotycz 
piołun 
glistnik 
jaskółcze ziele 
czarnuszka 
goździki 
sok z kiszonej kapusty 
arnika górska  
 
orgonity 
 
Zdrowie człowieka w niezdrowym świecie - Bołotow Borys 
strofantyna 
jod  PŁYN LUGOLA Skład: 1 g płynu zawiera: substancje czynne - jod 10 mg, jodek potasu 20 mg 
 
 
Witam 
Srebro używam dla siebie zależnie od stanu mojego organizmu i od potrzeb 
Jednakże z obecnymi powikłaniami  postkowidiańskimi, odszczepieńcy którym zmieniono MRNa - czyli 
genotyp, zostało do nich wprowadzone wraz z wirusem szczepiennym samopowielające się 
(samorozmnażające się) 



białko tak zwane KOLCOWE, które się de facto jest w ich organizmach produkowane, które następnie zaraża 
poprzez Nich pozostałą populację, w tym nawet tych którzy nie byli szczepieni !!! 
Moje badania jasno i jednoznacznie wskazują na to że sytuacja ta obecnie wpływa na WSZYSTKICH, 
wszyscy są TYM objęci i są zarażeni i nikt nie jest od tego wolny.. 
Powoduje to: 
1. Białko zatyka arterie a przede wszystkim naczynia krwionośne powodując zatory naczyń krwionośnych w 
całym organizmie powodując  
a/ zatory i krzepnięcie krwi która staje się pożywką bakterii gnilnych beztlenowych  
b/ powstawanie guzów i narośli diagnozowane jako 
c/ przeżuty raka - dlatego minister SŁowenii (podając się do dymisji) oświadczyła że nie będzie brała udziału 
w ludobujstwie a ci którzy się zaszczepili umrą na raka w czasie 2-5 lat 
Ja natomisat na podstawie własnych analiz wnioskuję że skoro wszyscy są obecnie zarażeni tym białkiem 
kolcowym poszczepiennycm niestety są w podobnej sytuacji - no może trochę lepszej ponieważ nie 
wprowadzono im do organizmów gg.. 
d/ ostre porażenie muzgu 
 d1a/ ostry stan zapalny muzgu - [środek zapobiegawczy: 1/ dłuższa kuracja kombinacją koloidów w 
tym SREBREM, MIEDZIĄ ZŁOTEM KOLOIDALNYM oraz 2/ ( niezbędna ostra kuracja JODKIEM 
POTASU )] 
 d1b/ ostre niedokrwienie muzgu - NIACYNA oraz kombinacją koloidów w tym SREBREM, 
MIEDZIĄ ZŁOTEM KOLOIDALNYM 
  d1ba/ mgła kovidowa 
  d1bb/ stany zapalne muzgu 
  d1bc/ choroby typu chaszimoto, Down, Aidsheimer, Ostry spadek inteligencji, przemęczenie, 
zaniki pamięci, skrócenie długości życia do planowanych 10 lat/pokolenie  
 d2/ ostry stan zapalny płuc - przewlekłe choroby płucne - w tym ostre grzybice, rozedma płuc, spada 
wymiana tlenowa co pogłębia stan chorobowy 
 d3/ oraz wynikające z tego :  
  d3a/ rozedma lewej komory serca 
  d3b/ uszkodzenie lewej zastawki serca 
  d3c/ uszkodzenia sercowych naczyń wieńcowych  
e/ zerwanie sterowania TARCZYCY przez muzg powodujący: /środek zapobiegawczy: niezbędna ostra 
kuracja JODKIEM POTASU /. Powoduje to w konsekwencji: 
f/ ostry rozstrój chormonalny wszystkich narządów a szczególnie narządów rodnych widoczny szczególnie w  
g/ ostry przewlekły stan zanarządów rodnych zwłaszcza u kobiet 
 g3a/ stan zapalny pochwy, jajników, macicy 
 g3b/ masowo pojawiające się guzy - powoli JUŻ obecnie (10.12.2021) przechodzące w raka tych 
narządów oraz 
 g3c/ zatrzymanie się miesiączki oraz 
 g3d/ BEZPŁODNOŚĆ pooleniowa !!! która może powodować dalszy spadek możliwości rozradzania 
się i posiadania dzieci z obecnych 17% do około planowanych 89% 
h/ znaczne skrócenie średniej długości życia z obecnych 54 lat do planowanych 10 lat (starzec ma około 13 lat) 
i/ oznaczać to będzie że wiek rozrodczy z obecnych 16 lat zostanie skrócony w szybkim czasie do 
forsowanych dzisiaj 13 lat (arabowie i semici), a docelowo około 4,5 - 5,5 roku 
j/ znaczny spadek inteligencji populacji 
k/ zanik całych narodów i ras 
l/ zapowiadane spadek populacji z obecnych 7.000.000.000 do maksymalnie 200.000 
 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Jak ja sam dla siebie używam skuteczną kurację srebrem koloidalnym: 
Mogę dla siebie mieszać z wodą – pozbawioną minerałów ale bezpośrednio przed użyciem 
Mogę raz dziennie ale lepiej na kilka razy (2-3) minimum na 30 minut przed jedzeniem i zaczekać do 
wchłonięcia . Uwaga: według ustawy tylko zewnętrznie ale tylko upiększająco..:> 
 
Na początku przez  
Przez pierwsze 2-3 dni  stopniowo podnoszę ilość od  



1 dzień 1 kieliszka 30 ml / dzień zwracam uwagę na symptomy gwałtownego oczyszczania - podwyższona 
akcja serca, zwiększone ciśnienie, uczucie gorąca, zawroty głowy, sikanie, biegunka..  
2 dzień 2 kieliszka 30 ml / dzień 
3 dzień 3 kieliszka 30 ml / dzień 
 
4-8 dzień – szczytowa faza uzdrawiania 
4 dzień 4 (cztery) kieliszki 30 ml / dzień 
utrzymuję przez kolejne 7 dni   
 
9-11 dzień 
potem stopniowo obniżam 
9 dzień 3 kieliszka 30 ml / dzień 
9 dzień 2 kieliszka 30 ml / dzień 
9 dzień 1 kieliszka 30 ml / dzień 
 
potem podtrzymująco żeby nie było nawrotów i żeby wygasić nawracające znacznie słabsze ogniska 
chorobowe 
przez kolejne 10 dni 1 kieliszka 30 ml / dzień 
przez kolejne 10 dni 1 kieliszka 30 ml / co dwa dni  
przez kolejne 10 dni 1 kieliszka 30 ml / co trzy dni 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 
Tiosiarczan sodu jak  to po dwie kapsułki dziennie, jedna rano na czczo popijać letni wodą, jeść dopiero po 30 
minutach, druga dawka to przed samym snem co najmniej godzinę po posiłku. 
Cykl trwa od poniedziałku do piątku a dwa dni bez kapsułek to czas na wydalanie toksyn, podczas tych 
cyklów zwiększyć ilość pitej wody. Po 4 tygodniach zrobić z tydzień przerwy i suplementować potas,  
magnez, miedz, wapń ... lub dobry proszek zasadowy... 
Po tym czasie powtórzyć cykl z tiosiarczanem. Po tym okresie wejdziemy w drugi cykl oczyszczania.  
 
To rozpiska na wątrobę : 
Wszystkie ilości, proporcje i czas trwania zabiegów są umowne i mogą ulegać zmianie w zależności od 
warunków, w których przeprowadzane jest oczyszczanie, oraz od samopoczucia. 
Tydzień przed codziennie pić sok jabłkowy co najmniej 2-4 szklanki dziennie, w tym czasie unikać mięsa, 
produkty mleczne.                                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Metoda dr. Clark + tiosiarczan sodu 
 
Tiosiarczan sodu jak dla ciebie to po dwie kapsułki dziennie, jedna rano na czczo popijać letni wodą, jeść 
dopiero po 30 minutach, druga dawka to przed samym snem co najmniej godzinę po posiłku. 
Cykl trwa od poniedziałku do piątku a dwa dni bez kapsułek to czas na wydalanie toksyn, podczas tych 
cyklów zwiększyć ilość pitej wody. Po 4 tygodniach zrobić z tydzień przerwy i suplementować potas,  
magnez, miedz, wapń ... lub dobry proszek zasadowy... 
Po tym czasie powtórzyć cykl z tiosiarczanem, w tym okresie na twoim miejscu odpuścił bym sobie twoje 
koloidy. Po tym okresie wejdziemy w drugi cykl oczyszczania.  
Wysyłam 120 kapsułek tiosiarczanu na dwa 2 kursy miesięczne z tiosiarczanem. 
To rozpiska na wątrobę : 
Wszystkie dawki, proporcje i czas trwania zabiegów są umowne i mogą ulegać zmianie w zależności od 
warunków, w których przeprowadzane jest oczyszczanie, oraz od samopoczucia pacjenta. 
Tydzień przed codziennie pić sok jabłkowy co najmniej 2-4 szklanki dziennie, w tym czasie unikać mięsa, 
produkty mleczne.                                                                                   
 
Metoda dr. Clark 
I  DZIEŃ np. sobota 
13:00 Pić dużą ilość mieszanki soku jabłkowego i wody mineralnej zuber lub roztwór soli gorzkiej (soli 
angielskiej lub inaczej siarczanu magnezu).  



Roztwór taki można zrobić, rozpuszczając 1 dużą łyżkę soli gorzkiej w szklance wody lub soku jabłkowego.                                                   
13:00-14:00 - No-Spa 
14:00     - Pić szklankę soku jabłkowego i wody mineralnej zuber lub roztwór soli gorzkiej ... 
15:00     - Lewatywa 
15:00     - Pić szklankę soku jabłkowego i wody mineralnej zuber lub roztwór soli gorzkiej ... 
16:00     - Pić szklankę soku jabłkowego i wody mineralnej zuber lub roztwór soli gorzkiej ... 
17:00     - Pić szklankę soku jabłkowego i wody mineralnej zuber lub roztwór soli gorzkiej ... 
18:00     - Lewatywa 
18:00     - Pić szklankę soku jabłkowego i wody mineralnej zuber lub roztwór soli gorzkiej ... 
19:00-20:00 - No-spa 
20:00     - Wypić 200-300 ml (lub 40-50 g na 10 kg wagi ciała) wody mineralnej zuber lub roztworu soli 
gorzkiej i leżąc na prawym boku, rozpocząć ogrzewanie wątroby. 
21:00-22:00  - Należy wypić wcześniej przygotowaną mieszankę oleju roślinnego z sokiem. Można wypić 
całą porcję od razu lub połowę, pozostałą część można podzielić na 3-4 porcje i pić co 15-30 minut.  
Po wypiciu mieszanki należy położyć się prawym bokiem na ciepłej poduszce elektrycznej i leżeć w tej 
pozycji do rana. 
23:00-24:00  - No-Spa 
 
II DZIEŃ 
6:00-7:00 - Rano zrobić lewatywę oczyszczającą,  zażyć tabletki No-Spa,  2 do 6 tabletek węgla aktywnego, a 
także wypić mieszankę soku jabłkowego z sokiem z cytryny i wodą mineralną zuber (50/50)  
lub samą wodę mineralną zuber albo roztwór soli gorzkiej około 200-300ml. 
7:00- 8:00  - Rano można wypić drugą porcję mieszanki oleju roślinnego i soku z cytryny, cały dzień a 
przynajmniej  do 11:00 ogrzewać wątrobę 
9:00        - Lewatywa 
9:00- 11:00 - Rano można wypić sok z kiszonych ogórków, kiszonej kapusty, pomidorów, po czym dopiero 
po upływie godziny można zjeść obiad. 
10:00       - Lewatywa , węgiel aktywny 
10:00-12:00 - Na obiad zjeść zupę z nóżek 
12:00       - Lewatywa, węgiel aktywny 
14:00       - Lewatywa, węgiel aktywny 
16:00       - Lewatywa, węgiel aktywny 
16:00-20:00  - W godzinach wieczornych na kolację zalecam zjeść kaszę ryżową, gotowaną na naturalnym 
mleku krowim z dodatkiem soli i cukru. 
18:00        - Lewatywa, węgiel aktywny                                    
18:00-19:00  - Wypicie dawkę leczniczą (20-50 g)  nalewki ziołowej (balsam) 
Do kontroli wydalanych kamieni, dobrze jest wykorzystać miskę z zimn wod, a z siatki takiej do tynkowania 
na styropian zrobić kwadratowe sitko,  
w miednicy powinno być z 5 cm wody by sitko dotykało dna a jego brzegi wystawały ponad wodę. Ten 
sposób daje prawdziwy obraz wydalanych kamieni - muszla niestety się nie sprawdza.  
pozdrawiam 
 
Witam 
W pana przypadku ja bym użył: 
1. Środki na robaki 
2. płyn lugola 20 kropel dziennie przez 30 dni przerwa 7 dni i dalej to samo 
3. niacyna wielkości groszku dość długo 
4. Clark kuracja – opis wydrukowany 
5. siarka MSM 
6. bieganie – rozbiegiwanie 
7. post Głodówka  
-------------------------- 
 
Witaj, tiosiarczan sodu przygotuję do jelitowo, kuracja dwu miesięczna. Czyli 5 dni i 2 dwa dni przerwy na 
oczyszczanie. 
 



Tiosiarczan sodu jak  to po dwie kapsułki dziennie, jedna rano na czczo popijać letni wodą, jeść dopiero po 30 
minutach, druga dawka to przed samym snem co najmniej godzinę po posiłku. 
Cykl trwa od poniedziałku do piątku a dwa dni bez kapsułek to czas na wydalanie toksyn, podczas tych 
cyklów zwiększyć ilość pitej wody. Po 4 tygodniach zrobić z tydzień przerwy i suplementować potas,  
magnez, miedz, wapń ... lub dobry proszek zasadowy... 
Po tym czasie powtórzyć cykl z tiosiarczanem. Po tym okresie wejdziemy w drugi cykl oczyszczania.  
Wysyłam 120 kapsułek tiosiarczanu na dwa 2 kursy miesięczne z tiosiarczanem. 
To rozpiska na wątrobę : 
Wszystkie dawki, proporcje i czas trwania zabiegów są umowne i mogą ulegać zmianie w zależności od 
warunków, w których przeprowadzane jest oczyszczanie, oraz od samopoczucia pacjenta. 
Tydzień przed codziennie pić sok jabłkowy co najmniej 2-4 szklanki dziennie, w tym czasie unikać mięsa, 
produkty mleczne.                                                                                   
--------------- 


