Baking Soda: het unieke natuurlijke Eerste Hulpmiddel










de spijsverteringsenzymen
beschermt
vaatverwijdende eigenschappen
bezit
de vloeibaarheid van het bloed
verhoogt
de levering van zuurstof door de
bloedsomloop vergemakkelijkt
sterk ontstekingsremmend werkt
bij het ontgiften en neutraliseren
van allerlei giftige stoffen helpt













de pH van zuur naar meer basisch
verschuift
een schimmelwerend middel is,
vooral in combinatie met jodium
tegen vermoeidheid werkt
een levensreddend middel op de
Eerste Hulpafdeling is
bij reanimaties gebruikt wordt
een snelwerkend tegengif voor
aspartaam is
bij osteoporose helpt

De duidelijke boodschap van dit boek is dat er reden is om bij kanker en
de meeste andere klinische situaties, aan zelfmedicatie met natriumbicarbonaat te gaan doen.
www.succesboeken.nl

Voor meer informatie over
dr. Mark Sircus:
http://drsircus.com

NATRIUMBICARBONAAT



HET UNIEKE NATUURLIJKE EERSTE HULPMIDDEL

In eerste instantie zijn er maar weinig mensen die willen geloven dat iets
wat zó goedkoop en simpel is als Baking Soda, oftewel natriumbicarbonaat,
onder andere in staat kan zijn om de werkzaamheid van de meest kostbare
farmaceutisch-chemische medicijnen niet alleen te evenaren, maar zelfs ver
achter zich te laten.
Laat dit boek een gids zijn om je te overtuigen van de kracht die schuil gaat
in dit natuurlijke wondermiddel. Dit bijzonder interessante boek zal veel lezers
aanspreken en inspireren, én je kan hier enorm veel van opsteken om tot een
gezonde manier van leven te komen. Dit boek is de eerste medische boekbespreking over natriumbicarbonaat. De veelzijdigheid van natriumbicarbonaat is immens, door het lezen van dit boek kom je o.a. te weten dat het:

DR. MARK SIRCUS

Dr. Mark Sircus heeft een opleiding in acupunctuur en oosterse geneeswijzen genoten. Hij heeft onder andere in het Central Public Hospital of Pochutla in Mexico gewerkt. Hij is lid
van het Scientific Advisory and Research Development team
van het Da Vinci College of Holistic Medicine. Artikelen van
dr. Sircus zijn wereldwijd in talloze bladen en (wetenschappelijke) tijdschriften verschenen. Daarnaast is hij een bestsellerauteur van verscheidene boeken.
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