Como usar o CDS 0,3% solução mãe
Tirar entre 5 e 10 ml de CDS 0.3% da solução mãe e mistura com 1 litro de
água sem gás e beber ao longo do dia fora das refeições.
Não misturar com sumos ou alimentos porque a vitamina C nestes reduz a
eficácia do CDS.
Nos primeiros 2 dias não tomar mais de 5 ml depois pode aumentar até 10
ml por dia. Pode haver uma reacção de limpeza do corpo nestes dias em
forma de diarreia, gases, etc.
Guardar a solução mãe com o CDS 0,3% sempre no frigorífico, a dose diária
de 1 litro pode vir consigo sem refrigeração embora não a ponha ao sol!
Vai se habituar ao sabor em poucos dias;-) eventualmente pode adicionar 1
gota de óleo de menta na garrafa com a dose diária.
Não devia inalar o gás que está na garrafa mãe, é muito forte para os
pulmões, embora não tóxico.

A água da dose diária pode também ser utilizada para desinfectar as mãos, máscaras, superfícies e outros
utensílios. Borrifar uma pequena quantidade e deixar actuar durante 5 minutos e secar ao ar.
Para animais pode misturar 50 ml da mistura da dose diária com a água no bebedouro ou injectar ao longo do
dia 5x 10 ml com uma seringa bem fundo na boca do animal. Pode aplicar 1 ou 2 gotas nos ouvidos diluído com
10ml de agua para otites.
O CDS 0,3% solução mãe pode ser utilizado também sem diluir mas apenas topicamente com um spray ou
conta-gotas. Mas não no olhos! Temos embalagens próprias para esta aplicação com 50ml de CDS solução mãe
e aplicadores.
Algumas pessoas são mais sensíveis ao CDS e podem sentir ao tomar alguma perturbação no estômago. Neste
caso deve diluir com mais água ou reduzir a quantidade de CDS solução mãe para 5 ml ou menos por dia.
No corpo o CDS (ClO2) dissolve-se em NaCl (sal) e O2 (oxigénio) e terá uma reacção oxidante (destrutivo) sobre
micro organismos e outros patogénicos.
Não exagere a toma do CDS, doses mais pequenas mas mais frequentes mostraram se mais eficazes! Usar
durante 1 semana e fazer um intervalo de 1 semana é mais eficaz do que tomar todo tempo.
Mais informação em:
www.vivernaluz.org
https://andreaskalcker.com/pt-br/
https://vimeo.com/search?q=andreas+kalcker
https://www.goodreads.com/book/show/46068321-forbidden-health

