
Vakstidende - august 2022 side 23 af 24

| Magnesium - spiller mange vigtige 
roller i kroppen, såsom at støtte muskel- 
og nervefunktion og energiproduktion.

| NAC - (en forløber for glutathion) giver 
en række beskyttende antioxidanteffek‐
ter, blokerer skader på DNA, styrker alle 
organer, herunder hjernen - opløser slim, 
forbedrer vejrtrækning og åndedrætsbe‐
svær. NAC styrker immunforsvaret, øger 
antistoffer, øger glutathion, som bekæm‐
per sygdom & aldring. NAC har eksiste‐
ret i årtier, har vist sig at være meget 
sikker, uden bivirkninger. 

| Glutathion - er kroppens mest kraftful‐
de antioxidant og modvirker de skadelige 
virkninger af grafenoxid. Menneskekrop‐
pen producerer glutathion naturligt, men 
i takt med at mennesker bliver ældre og 
absorberer toksiner, bliver produktionen 
af det langsommere. Børn har naturligt et 
højt glutathionniveau. Glutathion er en 
kropsspecifik antioxidant, som cellerne 
har brug for for at fungere og overleve. 
Når man bliver syg, kan glutathionni‐
veauet falde.

| Selen - et sporstof, der er naturligt til 
stede i mange fødevarer og fås som kost‐
tilskud. Selen, som er ernæringsmæssigt 
essentielt for mennesker, er en bestanddel 
af mere end to dusin selenoproteiner, der 
spiller kritiske roller i reproduktion, 
skjoldbruskkirtelhormonmetabolisme, 
DNA-syntese og beskyttelse mod oxidati‐
ve skader og infektioner.

| Quercetin - har betydelig evne til at 
forstyrre SARS-CoV-2 replikation og 
multifacetterede antiinflammatoriske og 
trombinhæmmende virkninger. 

| D/C/A-vitamin - fremmer immuncelle‐
proliferation, stimulerer antimikrobielle 
peptider, cytokiner og immuncelleprolife‐
ration, forbedrer slimhindeintegritet, an‐
tioxidant, beskytter sunde celler, 
aktiverede immunceller, antiviral, koordi‐
nerer cellulær immunrespons.

| Zink - afgørende for bindingskapacitet 
og optimering af immuncellernes døde‐
lighed. Fremmer antiviralt enzym, der 
blokerer viral replikation.

| Zeolit - har en stærk tiltrækningskraft 
på mange tungmetaller, herunder kvik‐
sølv, bly, cadmium og arsenik. Det binder 
sig også til og fjerner mange kemikalier 
som fluor og klor, eliminerer frie radika‐
ler af alle typer, og det vender akutte ke‐
miske og allergiske reaktioner, alt 
sammen uden at fjerne vitale nærings‐
stoffer fra kroppen. Dette gør det til en 
maksimal detoxifier.

| Pine Needle Tea, Fennikel See, Star 
Anis - indeholder shikimic acid, høje 
niveauer af antioxidanter & DNA-
beskyttende egenskaber.

| Mælkebøtterod - blokerer interaktion 
mellem ACE2, spike protein & varianter.

| Sort spidskommenfrøolie - er et na‐
turligt alternativ til Ivermectin. Nigella 
sativa har været brugt som traditionel 
medicin i århundreder. Olien fra dens frø 
er effektiv mod mange sygdomme som 
kræft, hjerte-kar-komplikationer, diabe‐
tes, astma, nyresygdomme - også effektiv 
mod kræft i blodsystemet, lunge, nyre, le‐
ver, prostata, bryst, livmoderhals og hud.

 

| Fulvic Acid & Shilajit - har længe væ‐
ret brugt i traditionel medicin & reduce‐
rer inflammation og øger immuniteten. 
Fulvinsyre er blevet godt undersøgt for 
sine virkninger på immunforsvaret og in‐
flammation. Forbedrer sygdomsresistens, 
øger dit immunforsvar, bekæmper in‐
flammation, kroniske sygdomme & øger 
antioxidantaktiviteten.

| Bio-Fibrin - er et proteolytisk enzym 
(en proces kendt som proteolyse - 
hjælper med at opløse proteiner. Der er 
over 700 identificerede menneskelige en‐
zymer, og hvert enzym har en specifik 
biokemisk reaktion, der involverer et spe‐
cifikt stof.

Aktivt kul, klorofyl, chlorella, spirulina, 
irsk havemos, C-60, Power Immunity, 
infrarød sauna, grøn te, alkalisk vand, 
probiotika, kanel og rå honning, avocado, 
hvidløg, gurkemeje, koriander, ingefær, 
korsblomstrede grøntsager og bladgrønt 
er også gode detoxer for kroppen.

Læs mere HER

Afgiftende kosttilskud til 
vaccine skadede ofre

Hvis du stadig har brug for en booster 
efter at være fuldt vaccineret... og 
stadig har brug for at blive testet efter 
at være fuldt vaccineret... og stadig 
har brug for at bære en maske efter at 
være fuldt vaccineret... og stadig bliver 
indlagt på hospitalet efter at være 
fuldt vaccineret, er det nok på tide, at 
du indrømmer, at du er blevet snydt.

https://www.organiclifestylemagazine.com/issue/17-how-to-detoxify-and-heal-from-vaccinations-for-adults-and-children

