Йодис против грипа

Вирусите почти безпрепятственно попадат в организма при ниски температури,
защото лигавицата в устата или носа при силно и продължително охлаждане ОТДЕЛЯ
ПО-МАЛКО ИМУНОГЛОБУЛИН "А", КОЙТО Е БАРИЕРА ЗА ВИРУСИ И БАКТЕРИИ.

ВИРУСИТЕ СА ВЪТРЕШНОКЛЕТЪЧНИ ПАРАЗИТИ, които могат да живеят и се
размножават само в живи клетки на други организми, ако има създадени условия, т.е.
при слаб имунитет заради скрития клетъчен глад. Здрава, чиста от токсини клетка, не
може да бъде разрушена от вируси.

Това се отнася за всички видове грипни вируси. Необходима е преди всичко
профилактика. Особено йодна, отдавна забравена...

А може би причината е друга. На сайта на Агенцията за ядрено регулиране с големи
червени букви е написано:

ЙОДНА ПРОФИЛАКТИКА НЕ СЕ ПРИЛАГА САМОВОЛНО И БЕЗ ИЗРИЧНО УКАЗАНИЕ
ЗА ТОВА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

http://www.trud.ru/article/28-09-2000/12626_umnyj_jod_florenskogo

Руският свещеник Павел Флоренский, който през 30-те години на 20 век бил заточен
на Соловецките острови, писал на жена си: «При нас имаше грипна епидемия, но аз не
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се разболях, защото приемах йод.» А в следващото писмо: «Винаги «изписвам» йод, тъй
като това е едно от малкото лекарства, което считам ефективно.»

ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО, което смущавало Флоренский е, е че калиевият йодид в тази
си форма не е най-подходящото за профилактика и лечение, защото дразни лигавицата
и може да предизвика предозиране. През последните 10-20 години учените разработиха
технологии за обогатяване на водни разтвори с йони на микроелементи, вкл.йод, селен,
които разтвори са безопасни и без противопоказания за хора, птици, животни и
растения.

И това е отговор на последното откритие на Флоренский – формулата на универсално
лекарство за остър ум и и борба с причините за много тежките болести.

Павел Флоренский е завършил Московския университет, човек с почти енциклопедични
знания и способности, оставил на поколенията безброй безценни идеи, изобретения и
открития.

Още по-рано - през 1897 года, в Москва Типография «И.Д. Сытин» издава
«Общедоступный лечебник», съставен от руския лекар В.В. Рахманов. «Общедоступные
беседы о том, как и какие болезни можно лечить без лекарств, светом, воздухом,
теплом, холодом, водой и движениями. Название: Физические способы лечения».

В сборника има важни съвети за използване на йода за нашето здраве.

Две години по-късно този Лечебник е преведен на български от Р.М.К., и под
редакцията на Д-р С.В. е издаден от печатница «Св.София».
Това е свидетелство за грижата на българските лекари по онова време здравето на
хората да се поддържа без лекарства.
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"ЙОДИС-КОНЦЕНТРАТ":

Благодарение на разработената от акад. В.Мелниченко нано-технология за
обогатяване на вода с многоатомни йони на йод, днес ние имаме възможност да
използваме продукти, абсолютно безопасни за здравето, защото йодът в йонна форма
на водна основа не се натрупва в организма, а безпрепятственно се извежда от
клетките. Без цвят, без противопоказания.

"ЙОДИС КОНЦЕНТРАТ" НЕ Е ЛЕКАРСТВО, а продукт за ежедневна употреба за
поддържане на нормален йоден статус, за пълноценна дейност на щитовидната жлеза,
пълноценна обмяна на веществата, за дезинфекция и извеждане на токсините от
организма. По такъв начин се укрепва имунитетът и организмите успешно се борят не
само с грипа.

«Ежедневно постъпващият С ХРАНАТА И ВОДАТА БЕЗОПАСЕН ЙОД, освен че
поддържа пълноценната дейност на щитовидната жлеза, нормализира обмяната на
веществата и помага в снабдяването на клетките с кислород, той интензивно чисти
кръвта от вирусна, бактериална, паразитна и гъбична инфекции, от хранително,
алкохолно и наркотично отравяне, от вредните примеси на околната среда, напълно
неутрализира радиацията, сваля напрежението и стреса."

В течение на 17 минути почти всичката кръв, която циркулира в нашия организъм,
минава през щитовидната жлеза. В тази жлеза се намира най-добрият АНТИСЕПТИК ЙОДЪТ, който, ако се приема ежедневно, убива всички устойчиви и неустойчиви
микроби.

Дневната доза "Йодис-к", в зависимост от възрастта и концентрацията, е указана в
анотацията към всяка бутилка.

Чисти от токсини клетки = силен имунитет = крепко здраве!
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Експерти на Световната здравна организация считат за безопасна ежедневна доза на
йод 1000 мкг.

Препоръчителна ежедневна доза за:

бременни и кърмещи жени - 250 мкг, безопасна доза до 500 мкг

деца и ученици - 90-120 мкг, безопасна доза 180 мкг,

възрастни - 150-200 мкг, безопасна доза 300 мкг.

Здравословните проблеми са свързани с две основни причини:

1.Лошо качество на кръвта – зависи преди всичко от храната и начина на живот.

Живейте по законите на пълноценното хранене:

от 12 ч. до 20 ч.- основно ядене - салатите от пресни зеленчуци трябва да са три пъти
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повече от приготвенената храна, яжте таратор, кисело мляко, орехи, семки, кисело
зеле, което е най-богато на ензими за преваряване на погълнатата храна.
-от 20 ч. до 4 ч. сутринта храната се усвоява;
-от 4 сутринта до 12 ч.организмът се чисти от хранителните отпадъци. Cутрин се
събуждаме отпочинали, не бързайте със закуската. Пийте вода с лимонов сок, яжте
плодове до 11 – 12 часа, и скоро ще разберете колко добре се чувствате при такъв
режим.

Помнете, че плодовете, освен зелената ябълка, не се съчетават с никакви други
продукти, ядат се само на гладен стомах, и никога на десерт, защото погълнатата храна
ще ферментира и ще увеличава токсините в организма;
Пресните зеленчуцисе съчетават с всички останали продукти.
На обяд и вечеря трябва да ядете или месо, или риба или пилешко
Растителната храна е необходима, защото създава алкална среда, а месото – кисела.

Осем чаши вода на ден са спасителен душ за бъбреците и организма. През деня всеки
килограм от вашето тегло се нуждае от 30 мл вода, т.е. средно 1,5 – 2 – 2,5 литра.
Сутрин изпивайте 2 чаши вода с интервал половин час, по обяд, привечер и вечер –
също.

Водата ще бъде още по-полезна, ако е обогатена с йони на йод по технологията на
акад.Мелниченко.

Този ефект можете лесно да проверите: за да нормализирате бързо своето състояние
след излишен алкохол, изпийте половин чаша вода с добавени 300-500 мкг йод от
суровината за производство на йодирани продукти "ЙОДИС".
Просто, леко, евтино, безопасно, без противопоказания лечение на махмурлука!
А за да не допускате страданията на махмурлука изпийте тази половин чаша вода с
добавени 300-500 мкг йод ("ЙОДИС") преди обилната празнична вечеря и алкохол.
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2. Лоша циркулация на кръвта

- циркулацията на кръвта зависи от състоянието на прешлените на гръбначния стълб,
когато в течение на деня клетките на вътрешните органи, разположени срещу тези
повредени изкривени прешлени недополучават кислород, биологично активни
вещества, течности, енергоинформационни импулси, което води до проблеми със
самочувствието.

Циркулацията на кръвта е свързана и със състоянието на кръвоносните съдове.
Спазми, възпаления или тромби пречат на нормалното снабдяване на клетките с
биологично активни вещества и кислород, и съответно извеждането на отработеното
от клетката. Главният санитар на организма - йодът, поддържа кръвоносните съдове в
норма.

Грипът отключва инсулт и епилепсия. http://www.standartnews.com/mneniya-interv
yuta/gripat_otklyuchva_insult_i_epilepsiya-215793.html?rand=0.0035157285165041685#
comments
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