
"ĂN KHOAI LUỘC VÀ UỐNG NƯỚC CHANH NÓNG" .

Ai trong gia đình đang có người bị Ung thư, ngừng ngay hóa trị và tham khảo tin này.
Tiến sĩ Gupta nói, Không ai phải chết vì ung thư ngoại trừ sự bất cẩn.
(1). Bước đầu tiên là ngừng tất cả lượng đường, không có đường trong cơ thể, tế bào
ung thư sẽ chết một cách tự nhiên.
(2). Bước thứ hai là pha một quả chanh nguyên chất với một cốc nước nóng và uống
trong khoảng 1-3 tháng đầu tiên trước khi thực phẩm và ung thư biến mất, nghiên cứu
của Đại học Y Maryland cho biết, nó tốt hơn 1000 lần so với hóa trị.
(3). Bước thứ ba là uống 3 thìa dầu dừa hữu cơ, sáng và tối và ung thư sẽ dần biến mất,
bạn có thể chọn bất kỳ liệu pháp nào trong hai liệu pháp sau khi tránh đường. Tôi đã
chia sẻ thông tin này trong hơn 5 năm. Hãy để mọi người xung quanh bạn biết.

"Bác sĩ Guruprasad Reddy B V, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ NHÀ NƯỚC OSH MOSCOW,
RUSSIA Khuyến khích mỗi người nhận bản tin này hãy chuyển tiếp cho mười người
khác, chắc chắn ít nhất một mạng sống sẽ được cứu. . . Tôi đã hoàn thành phần của mình,
tôi hy vọng bạn có thể giúp làm phần của mình.
Uống nước chanh nóng có thể ngăn ngừa ung thư. Đừng thêm đường. Nước chanh nóng
có lợi hơn nước chanh lạnh rất nhiều.
Cả khoai lang tím, vàng đều có đặc tính phòng chống ung thư tốt.
01. Thường xuyên ăn tối muộn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày
02. Không bao giờ ăn hơn 4 quả trứng mỗi tuần
03. Ăn thịt gà nhiều có thể gây ung thư dạ dày
04. Không bao giờ ăn trái cây sau bữa ăn. Nên ăn trái cây trước bữa ăn.
05. Không uống trà trong thời kỳ kinh nguyệt.
06. Uống ít sữa đậu nành, không thêm đường hoặc trứng vào sữa đậu nành
07. Đừng ăn cà chua khi bụng đói
08. Uống một ly nước lọc vào mỗi buổi sáng trước khi ăn để ngăn ngừa sỏi túi mật
09. Không ăn thêm thức ăn 3 giờ trước khi đi ngủ
10. Uống ít rượu hoặc tránh, rượu không có đặc tính dinh dưỡng nhưng có thể gây ra
bệnh tiểu đường và tăng huyết áp
11. Không ăn bánh mì nướng khi còn nóng từ lò nướng hoặc máy nướng bánh mì
12. Không sạc điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị nào bên cạnh bạn khi bạn đang
ngủ
13. Uống 10 ly nước mỗi ngày để ngăn ngừa ung thư bàng quang
14. Uống nhiều nước vào ban ngày, ít hơn vào ban đêm
15. Không uống nhiều hơn 2 tách cà phê mỗi ngày, có thể gây mất ngủ và dạ dày
16. Ăn ít thức ăn có dầu, vì phải mất 5-7 giờ để tiêu hóa chúng, khiến bạn cảm thấy mệt
mỏi
17. Sau 5 giờ chiều nên ăn ít
18. Sáu loại thực phẩm khiến bạn mạnh khoẻ và hạnh phúc: chuối, bưởi, rau spinach
(rau chân vịt), bí ngô, đào.
19. Ngủ ít hơn 8 giờ mỗi ngày có thể làm suy giảm chức năng não của chúng ta. Nghỉ
ngơi buổi chiều trong nửa giờ có thể giữ vẻ trẻ trung của bạn lâu hơn.
20. Cà chua nấu chín có đặc tính chữa bệnh tốt hơn cà chua sống.
Nước chanh nóng có thể duy trì sức khỏe của bạn và làm cho bạn sống lâu hơn!



Nước chanh nóng có thể giết chết tế bào ung thư.
Thêm nước nóng vào 2-3 lát chanh. Làm cho nó thành một thức uống hàng ngày
Vị đắng trong nước chanh nóng là chất tốt nhất để tiêu diệt tế bào ung thư. Đừng bỏ vỏ
vì vị đắng trong vỏ chanh.
✍Nước chanh lạnh chỉ có vitamin C, không ngăn ngừa ung thư.
✍Nước chanh nóng có thể kiểm soát sự phát triển khối u ung thư.
✍Các xét nghiệm lâm sàng đã chứng minh nước chanh nóng hoạt động. Loại điều trị
chiết xuất chanh này sẽ chỉ tiêu diệt các tế bào ác tính, nó không ảnh hưởng đến các tế
bào khỏe mạnh.
✍Kế tiếp: axit citric và polyphenol chanh trong nước chanh, có thể giúp giảm huyết áp,
phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu hiệu quả, cải thiện lưu thông máu và giảm cục
máu đông.
✍Cho dù bạn bận rộn đến đâu thì sau khi đọc hãy chia sẻ với những người khác để lan
truyền tình yêu! Chăm sóc tốt cho sức khỏe của chính họ!
"Dr. Guruprasad Reddy B V, OSH STATE MEDICAL UNIVERSITY MOSCOW, RUSSIA
Drinking hot lemon water can prevent cancer.
Don't add sugar. Hot lemon water is more beneficial than cold lemon water.
Both yellow n purple sweet potato have good cancer prevention properties.
01. Often taking late night supper can increase the chance of stomach cancer
02. Never eat fruits after meal. Fruits should be eaten before meals
03. Don't take tea during menstruation period.
04. Take less soy milk, no adding sugar or egg to soy milk
05. Don't eat tomato with empty stomach
06 Drink a glass of plain water every morning before food to prevent gall bladder
stones
07. No food 3 hrs before bed time
08. Do not eat toast bread when it is hot from oven or toaster
09. Do not charge your handphone or any device next to you when you are sleeping
10. Drink 10 glasses of water a day to prevent bladder cancer
11. Drink more water in the day time, less at night
12. Don't drink more than 2 cups of coffee a day, may cause insomnia and gastric
13. Eat less oily food. It takes 5-7 hrs to digest them, makes you feel tired
14. After 5pm, eat less
15. Six types of food that makes you happy: banana, grapefruit, spinach, pumpkin,
peach.
16. Sleeping less than 8 hrs a day may deteriorate our brain function. Taking Afternoon
naps may keep our youthful look.
Cooked tomato has better healing properties than the raw tomato.
Hot lemon water can sustain your health and make you live longer!
Hot lemon water kills cancer cells
Add hot water to 2-3 slices of lemon. Make it a daily drink
The bitterness in hot lemon water is the best substance to kill cancer cells.
Cold lemon water only has vitamin C, no cancer prevention.
Hot lemon water can control cancer tumor growth.
Clinical tests have proven hot lemon water works.



This type of Lemon extract treatment will only destroy the malignant cells, it does not
affect healthy cells.
Next... citric acid and lemon polyphenol in side lemon juice, can help reduce high blood
pressure, effective prevention of deep vein thrombosis, improve blood circulation, and
reduce blood clots.
ttps://www.facebook.com/808029972666110/posts/dr-guruprasad-reddy-b-v-osh-state-medical-university-mos

cow-russia-drinking-hot-/997771333691972/
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