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Terapia vitamínu B17 pre liečbu rakoviny – Kompletný
návod

badatel.net/terapia-b17-kompletny-preklad/

V nasledujúcom dokumente môžete nájsť kopletný slovenský preklad textu, ktorý
dopodrobna popisuje Metabolickú liečebnú terapiu rakoviny založenej na vitamíne B17.

Preklad pripravila: Lipa

Linky na ďalšie informácie

Dávkovanie pre štádium 1, 2, 3, 4 a 5

Štatistické porovnanie metabolickej terapie a konvenčnej terapie pri liečení niektorých
rakovín.

Svět bez rakoviny? Lži, mýty a neuvěřitelná fakta o B17 – veľmi pútavý článok popisujúci
históriu objavu vitamínu B17, jeho účinok na rakovinové bunky a príklady úspešne
vyliečených ľudí.

Kampaň za pravdu v medicíne je ochotná akýmkoľvek záujemcom nezištne a bez
nároku na honorár sprostredkovať všetky náležité informácie o tom, ako túto liečbu
realizovať.

V prípade záujmu o liečbu je nápomocné, ak sa pred skontaktovaním záujemca o liečbu
aspoň zbežne a podľa možnosti oboznámi s horeuvedeným protokolom.
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https://www.badatel.net/terapia-b17-kompletny-preklad/
http://www.amygdalin.net/direction_forx.htm
http://www.badatel.net/svet-bez-rakoviny/
https://www.badatel.net/ziskat-spat-zrak


Kampaň za pravdu v medicíne nenesie zodpovednosť za klinické výsledky liečby.

Poznámka

Podrobný zoznam účinných doplnkov na rakovinu, ale aj mnohé iné ochorenia nájdete v
článku Odporúčané kvalitné a silné doplnky výživy.

Náš tip: Túžite po pevnom zdraví? Vyskúšajte jedinú spirulinu na našom trhu, ktorá sa
suší niekoľko rokov, vďaka čomu má najvyššiu kvalitu. Viac informácií tu

Kniha o Vitamíne B17

Po rokoch informačného vákua a zatajovaných skutočností, dnes už je k dispozícii aj
kniha popisujúca celú históriu okolo vitamínu B17: Svet bez rakoviny – Príbeh
vitamínu B17

Budete zrejme prekvapený, no prvé informácie o tomto zázračnom dare prírody siahajú
až do roku 1922.

Už vtedy si niektorí výskumníci všimli, že na svete existujú komunity dožívajúce sa
nadpriemerne vysokého veku. Jednalo sa napríklad obyvateľov vysokohorských oblastí
medzi Pakistanom, Indiou a Čínou.

Títo ľudia nikdy netrpeli civilizačnými chorobami ako rakovina, osteoporóza, či inými
neduhmi „modernej doby“.

Štúdiom ich spôsobu života sa zistilo, že konzumujú určitú stravu bohatú na vtedy ešte
nepoznaný vitamín B17. Ďalšie výskumy a postupne získavané informácie začali do seba
zapadať.

Knihu nájdete v kníhkupectvách.
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http://www.badatel.net/odporucame-vam-kvalitu-a-silu-za-dostupnu-cenu/
https://www.badatel.net/spirulina-od-drbuzgi


Spracoval: Badatel.net

Podobné články
Vitamín D: Čo to je, ako vzniká, jeho formy a načo slúži?
Potrebujeme ho oveľa viac než nám tvrdia: Vitamín, čo ničí rakovinu
Denná dávka vitamínu C: Koľko sa odporúča brať podľa choroby
Vitamín C: Dôležitý pre produkciu interferónu
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