De nedenstående eksperter (m.fl.) har
påvist skadelige virkninger af kviksølv og
andre tungmetaller på din krop og hjerne:

Læs mere på websitet og del dine tanker
med ligesindede i
facebook gruppen:

kviksølv.dk
Se ”Nobody needs mercury!”
animeret film og musikvideo på:

nobodyneedsmercury.com
Dr. Mutter

Dr. Klinghardt

Dr. McGuire

Dr. Cutler

Dr. Huggins

Prof. Haley

Nej intet menneske/
ingen krop har brug
for kviksølv!
Undgå kronisk kviksølvforgiftning
hhv. lær at teste og detoxe
på rette måde

Vi bakker aktivt op om UNEP’s globale kviksølv-indsats:

kviksølv.dk

Læs også kapitel om tungmetaller i
Lene Hanssons bog

DETOX OG SUPERFOOD

Mercury Hg 80

• facebook.com/nobodyneedsmercury
• facebook.com/groups/nobodyneedsmercury
• youtube.com/nobodyneedsmercury

Symptomer på kronisk ophobet kviksølv-/
tungmetalforgiftning er mangeartede og
forvirrende for mange læger:
• Abnorm træthed
• Angst, indre uro, stressfølsomhed
• Søvnforstyrrelser
• Manglende koncentrationsevne/
hukommelse
• Nedsat indlæringsevne
• Synsforstyrrelser
• Kolde hænder og fødder
• Hovedpine
• Depression
• Svimmelhed
• Muskelsmerter/ledsmerter
• Hudområder med unormal følsomhed
• Fordøjelsesforstyrrelser
• Rystelser
• Kroniske bihuleinfektioner
• Allergiske problemer

Afgiftning/detoxing
Der er mange måder hvorpå man kan ophobe (akkumulere) kviksølv og andre tungmetaller i kroppen, som med tiden kan gøre en
syg, med en masse forskellige symptomer
til følge. Hvis du, ved at anvende en pålidelig
test, fastslår, at du har kronisk kviksølv-/
tungmetalforgiftning, er der en række detox-protokoller, du kan følge for at afgifte
på en sikker måde.
Du kan bl.a. detoxe ved hjælp af intravenøse
infusioner (f.eks. EDTA, DMPS, taurin, glutathion, L-carnitin, magnesium, selen, C-vitamin, etc.) Eller ved indtagelse af chlorella,
ramsløg, NAC, DMSA, koriander, lipoinsyre
(ALA), antioxidanter, fødevarer der indeholder svovl, sunde fedtstoffer, renset vand,
etc. og/eller ved at tage homøopatiske produkter m.v
Det er også en god idé at svede tungmetaller ud fortrinsvis ved hjælp af en infrarød
sauna.
Se venligst vort website for anbefaling af
detoxklinikker/kurbade og forskellige detox-protokoller, der også kan følges derhjemme.

Sig NEJ til den globale kviksølvforgiftning
af menneske og natur forårsaget af disse
menneskeskabte kviksølv-kilder:
• Amalgamfyldninger
• Kul-kraftværker
• Affalds-forbrændingsovne
• Udvinding og produktion af guld
• Produktion af ikke-jernholdige metaller
• Krematorier
• Kloralkalianlæg
• Kaustisk soda produktion
• Cementovne
• Støbejern- og stålproduktion
• Div. fisk / sushi
• Div. kosmetik
• Lysstofrør / Energisparepærer
• Vaccinationer (Thiomersal)
• Kviksølvproduktion (batterier, etc.)
• Biomasse forbrænding

