PROTOKOL CDS NA COVID- 19
(CDS- chlorine dioxide solution)
Používáme oxid chloričitý vyrobený dle návodu na výrobu 3000 ppm
.
PROTOKOL NA COVID-19 A VŠECHNY JEHO OSTATNÍ VARIANTY (KMENY, MUTACE)
Tento protokol používání oxidu chloričitého (CDS - chlorine dioxide solution) pro léčbu Covid-19 je
I v takto malé zavařovačce lze bez problémů vyrobit malé
připraven dle zkušeností tisíců lékařů, kteří v mnoha oblastech Jižní Ameriky používají oxid chloričitý k
množství
CDS,lehkých
pokudi doma
nemáme
velkou zavařovačku nebo
rychlé a vysoce
účinné léčbě
závažných
případů nemoci.
V České republice není tento přípravek uznaným léčivem. Jeho používání je tedy na osobním rozhodnutí a odpovědnosti každého člověka.

NAŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU CDS
Koncentraci 30 ppm získáme tak, že 10 ml koncentrátu CDS o síle 3000 ppm (z návodu na výrobu)
dáme do 1 litru pitné vody.
TIP
Dobré je nejdříve naplnit láhev z poloviny vodou.
Pro jednoduché odměření 10ti ml použijeme
víčko z láhve, kterým odměříme dávku z
koncentrátu CDS (3000ppm). Láhev dolejeme do
litru a tím máme vodu s oxidem chloričitým pro
vnitřní užití připravenou.
Vodu vždy pečlivě uzavřeme a chráníme před
světlem. V případě, že nemáme tmavou lahev,
použijeme průhlednou, kterou obalíme alobalem,
který vytvoří ochranu proti světlu. Tuto lahev
můžeme mít po celou dobu třeba na nočním
stolku a pouze z ní odlévat do skleničky k užívání.

DÁVKOVÁNÍ PŘI COVID-19
Pokud užíváme CDS při příznacích Covidu nebo virózy, pijeme v intenzivním režimu každých 15 minut
100 ml ( 1 dcl ), 10x za sebou. Po pauze minimálně 4 hodiny můžeme tento protokol zopakovat, takže za
den vypijeme celkem 2 litry CDS o síle 30 ppm ve dvou cyklech po 1 litru v dávkách po 1 dcl ( 100 ml ).
Při užívání oxidu chloričitého se vyhýbejte současnému užití antioxidantů (například vitamínové
doplňky, ovoce, zelenina a džusy. Důvodem je vzájemná neutralizace (oxidant vs. antioxidant).
Snížili byste tím účinky obojího.

www.zlutavoda.cz

.

PREVENTIVNÍ POUŽITÍ
Pokud užíváme preventivně, stačí 0,5 - 1 litr CDS s koncentrací 30 ppm denně.
Pijeme 1x za hodinu po 50 – 100 ml.
Tato minimální dávka zajišťuje účinnou ochranu před možným nakažením. Díky tomu je v krevním
řečišti neustále přítomná mikrodávka oxidu chloričitého, která aktivně inaktivuje viry, které se pokusí
dostat do vašeho těla.
Poznámka: Lékaři v Latinské Americe se díky tomuto mikrodávkování mohou volně pohybovat mezi
COVID pacienty i bez jakékoliv ochrany a jsou stále SARS -CoV2 negativní!

Videonávod na výrobu CDS dle tohoto návodu najdete na www.zlutavoda.cz
nebo na www.oxidchloricity.cz Tam je krok po kroku ukázán i postup jeho výroby.

I v takto malé zavařovačce lze bez problémů vyrobit malé
množství CDS, pokud doma nemáme velkou zavařovačku nebo

PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI:
Všechny tyto informace jsou určeny výlučně pro Vaší informovanost a nesmí být
chápany jako lékařské doporučení. Jestliže máte jakoukoliv chorobu, se kterou si
nevíte rady, obraťte se na kteréhokoliv kvalifikovaného a zkušeného odborníka, který
bude moci individuálně určit, v čem tyto těžkosti spočívají a jak by je bylo možné
odstranit nebo vyléčit. Není v našich silách předvídat všechny okolnosti, které by
mohly nastat v rámci Vašeho zdravotního stavu. Zlutavoda.cz nemá žádnou kontrolu
nad tím, zda budou zde uvedené informace uplatněny správně a tudíž nemůže
přebírat za jejich užití žádnou zodpovědnost. V současné době se znalosti o oxidu
chloričitém prohlubují a lékařská věda nyní přichází z novými studiemi, z nichž
některé přináší zásadní nové poznatky rozšiřující lidské poznání a nebo vyvracející
doteď převládající doměnky. Dále je důležité si uvědomit, že člověk je tvorem
omylným a navzdory veškerým upřimným a svědomitým snahám o celistvost,
bezchybnost a pravdivost informací se může mýlit. Proto je nemožné, aby
www.zlutavoda.cz nesla jakoukoliv hmotnou či nehmotnou odpovědnost za jakékoli
poškození, které si mohou uživatelé ClO2 způsobit nesprávným výkladem informací
zde uvedených. Z toho ale neplyne, že bychom si za svými slovy nestáli. Pouze to, že
když nemáme možnost osobním zásahem ovlivnit diagnostiku či léčbu daného
jednotlivce, logicky na nás nemůže být požadovaná zodpovědnost za něco, co
nemůžeme ovlivnit.

Záměr:
Záměrem webu www.zlutavoda.cz je ukázat široké laické a hlavně odborné veřejnosti
účinky oxidu chloričitého na nepřeberné množství nemocí způsobených jednobuněčnými
patogeny a toxiny.
Tyto informace jsou dostupné zcela zdarma.
Na internetu se objevují prodejci, kteří prodávají malé množství CDS za nehorázně vysoké
ceny. Běžná cena výrobních surovin na 500ml koncentrátu se pohybuje v desítkách korun.
Nedejte na informace o tom, že někdo prodává CDS draze proto, protože “používá lepší
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Navíc způsobem
výroby
CDS koncentrátu se automaticky zabrání tomu, aby se do koncentrátu dostala naprostá
většina jakýchkoliv nežádoucích látek. Příprava koncentrátu CDS je jednoduchá
a zvládne ji téměř každý.
Cílem webu „Žlutá voda“ je, aby byly všechny bytosti zdravé a šťastné!

www.zlutavoda.cz

