MMS handleiding versie 2.0
Actualisatie: 26 augustus 2017
Bereiding en gebruik volgens de richtlijnen van Meditech Europe op basis van 20+ jaar internationale
ervaring.
Noot: Het is HeelBewust ten strengste verboden u te voorzien van een kwaliteit handleiding die u mag
verwachten bij dit product.
Standaardkuur MMS
De standaardkuur bestaat uit het dagelijks opbouwen van smorgens en savonds 1 druppel MMS totdat het
totaal van 30 druppels per dag is bereikt. Dus iedere dag 1 druppel extra nemen. De uiteindelijke 2 x 15
druppels gedurende 5-7 dagen volhouden.
Stap 1: Druppel twee druppels Activator (citroenzuur) in een leeg, schoon en scheefstaand glas.
Stap 2: Druppel twee druppels MMS (natriumchloriet) in hetzelfde glas, bovenop het citroenzuur.
Stap 3: Zet het glas recht en dek het gedurende 45 seconden af (bijvoorbeeld met een schoteltje).
Stap 4: Verwijder de afdekking (de reuk van chloorlucht is normaal) en voeg een half glas vers geperste
appelsap of gedestilleerd water toe. Nu kort roeren en direct gebruiken.
Stap 5: Herhaal de stappen dagelijks (smorgens en savonds) waarbij dagelijks het aantal druppels van
zowel de Activator (citroenzuur) als de MMS (natriumchloriet) met één verhoogd wordt. Zodra 15 druppels
per dagdeel is bereikt, dit aantal 5-7 dagen volhouden. De standaardkuur is dan afgerond.
Herxheimereffect
Sorry, verboden te benoemen.
Help je lichaam
Sorry, verboden te benoemen.
Belangrijke opmerkingen!
• Bewaar MMS nooit in direct zonlicht.
Altid buiten bereik van kinderen houden.
•

Voel bij de dagelijkse verhoging van de dosis hoe het lichaam reageert. Voor sommige mensen kan één
dosis per dag (bijvoorbeeld enkel smorgens) al zwaar zijn, laat het daar dan ook bij. Gebruik nooit meer
dan tweemaal per dag een dosis MMS van deze samenstelling. De concentratie en kwaliteit zijn
afgestemd op standaardgebruik van maximaal twee dosissen per dag, opbouwend naar 2 x 15 druppels
per dag.

•

De afstemming van 1 op 1 druppels is zorgvuldig bepaald en gebaseerd op de kwaliteit en concentratie
van het citroenzuur en het natriumchloriet. Niet veranderen dus.

•

Vervang nimmer de Activator (citroenzuur) door iets anders, ook niet door azijn zoals soms wordt
gesuggereerd.
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•

Gebruik geen 'supermarkt' appelsap (na het proces van 45 seconden na samenvoeging) maar
uitsluitend zelf versgeperste appelsap (*), Nederlands kraanwater of gedestilleerd water (beslist geen
gedemineraliseerd water!). MMS zal dan namelijk niet of nauwelijks werkzaam zijn. In de meeste
gemeenten in Nederland is het kraanwater zuiver genoeg om te gebruiken, het MMS zal de laatste
verontreinigingen erin oplossen. Dus ook geen sinaasappelsap of andere producten met vitamine C of
Ascorbinezuur (E300) gebruiken. * Supermarkt appelsap bevat altijd zure toevoegingen en/of onzuiver
water, ook al staat op de verpakking anders vermeldt. En vanzelfsprekend is het geen vers product.

•

Het is zeer belangrijk om de volle 45 seconden te wachten alvorens de vers geperste appelsap of het
water toe te voegen. Na deze tijd is namelijk de ontstane werkzame stof chloordioxide krachtig genoeg
om zijn werkt goed te doen. Langer wachten dan drie minuten zal ook resulteren in krachtverlies van het
chloordioxide, niet doen dus!

•

Gebruik MMS nooit op een lege maag. Wacht met gebruik telkens minimaal 1 uur na een maaltijd.
Gebruik gedurende minimaal 1,5 uur na de inname van MMS geen drinken, medicijnen,
voedingssupplementen of voeding nuttigen die veel anti-oxidanten bevatten. Denk hierbij aan vitamine
C, jus d’orange, koffie, thee, chocolade, kurkuma, olijven, et cetera. MMS zal dan namelijk gaan
oxideren met deze stoffen en niet reageren met de op te ruimen rommel, verspilde energie dus.

•

Lees voor meer informatie en specifieke behandelprotocollen een verboden te benoemen boek.

Energieboost
Sorry, verboden te benoemen.
Instructie bij tand- en tandvlees uitdagingen
Sorry, verboden te benoemen.
Instructie bij longuitdagingen
Sorry, verboden te benoemen.
Bloementip
Doe een druppel MMS (dus 1 druppel uit beide flesjes) in het bloemenwater en je zult zien dat de bloemen
veel langer mooi en vers blijven! Met het toevoegen van een heel klein beetje Fulvinezuur aan rozen
vaaswater voorkom je de slijmvorming onderaan de stengels.
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