Help astma de wereld uit!
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Je bent niet ziek, je hebt dorst!
Behandel dorst niet met medicijnen!

Een handboek voor zelfstudie

Dit boek introduceert een nieuwe ontdekking dat onopzettelijke uitdroging veel pijnlijke degeneratieve ziekten
veroorzaakt. Het verklaart het directe verband tussen een
tekort aan water in het lichaam en allergieën, astma en
lupus.

Je gaat leren:
• Hoe je astma bij kinderen zonder medicijnen kunt voorkomen en genezen
• Hoe je de tekenen van een op handen zijnde astma-aanval kunt herkennen
• Hoe je op een natuurlijke manier de symptomen van astma en allergieën
kunt verminderen en zelfs kunt laten verdwijnen
• Hoe je chronische uitdroging in je lichaam kunt vaststellen
• Van boeiende verhalen van het op een natuurlijke manier genezen van astma
• Van antwoorden op de meest gestelde vragen over astma en allergieën
• Waarom met medicijnen behandelde astma tot genetische schade kan leiden
• Hoe je lupus op een natuurlijke manier kan voorkomen en behandelen
Laat me je het recept geven voor het beste medicijn ter wereld. Je hebt geen doktersrecept nodig. Het is overal verkrijgbaar en het kost bijna niets. Het heeft geen
gevaarlijke bijwerkingen. Het is het medicijn dat je lichaam nodig heeft wanneer
het gestrest is. Het is gewoon, normaal, ordinair water. Alles wat het industriële
systeem van je lichaam nodig heeft.
							
Dr. F. Batmanghelidj

Dit kan het belangrijkste boek zijn
dat je ooit gelezen hebt...
www.succesboeken.nl

ABC van Astma,
Lupus & Allergieën Dr. F. Batmanghelidj

Gebaseerd op meer dan twintig jaar van klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar de rol van water in het
lichaam laat deze baanbrekende arts zien hoe water –
jazeker, water – een verbazingwekkende reeks medische
aandoeningen kan verhelpen.

Voor degenen die de voorkeur geven aan het
natuurlijke en eenvoudige in de geneeskunde
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