
Opmerking: De onderstaande richtlijnen zijn uit het boek van de auteur Jim Humble overgenomen en er kan op geen 
enkele wijze aanspraak op gemaakt worden. MMS kan natuurlijk voor meerdere klachten dienen die er niet bij staan. 
Dit kunt u alleen op eigen verantwoordelijkheid uittesten. Handel naar eigen gezond verstand is hier het credo. Ook de 
hoeveelheid druppels blijft toch per individu altijd verschillend. (Ook hier geldt; druppels x 1,5 zie gebruiksaanwijzing).

Kinderen en baby’s: Natuurlijk hebben kinderen en baby’s minder druppels nodig dan volwassenen. De formule voor kinderen 
en baby’s is 2 tot 3 druppels. Gebruik 3 druppels voor elke 11,4 kilo lichaamsgewicht. Dit geldt voor zowel mens als dier.

Malaria: Start altijd met 15 druppels en geef een tweede dosis na 1 a 2 uur. De meeste symptomen zijn in 4 uur verdwenen na de 
2e dosis. Geef een 3e dosis als de symptomen na 4 uur niet verdwenen zijn. Alle malaria parasieten zijn dood na de 2e dosis. Als de 
patient nog steeds ziek is, is het niet van malaria. In dat geval geeft men 2 maal per dag 15 druppels totdat de ziekte wel weg is.

Ontstoken tandvlees: Gebruik 15 druppels MMS met dezelfde hoeveelheid Activator in een glas, wacht 3 minuten en voeg een 
kwart glas water toe. Gebruik deze oplossing om de tanden te poetsen. Gebruik een nieuwe dosis voor de volgende dag. Laat 
het niet langer dan 30 seconden in je mond. Je kunt in 4 uur tijd pijnvermindering van het ontstoken tandvlees verwachten. Alle 
mondinfecties zijn over het algemeen in 1 week tijd over.  Losse tanden zitten over het algemeen in 2 weken tijd rotsvast in het 
tandvlees. In minder dan 3 weken tijd heeft men een volledig gezonde mond zonder infecties of losse tanden. Aldus Jim Humble.

Hepatitis A. B en C en anderen: De patient heeft uiteindelijk 2 maal 15 druppels per dag nodig, maar begin daar niet meteen 
aan, want het lichaam zal nog niet tolereren. Start met 2 druppels en als dat hem niet misselijk maakt, gebruik dan 3 druppels met 
de volgende dosis later op de dag, etc. Net zolang de dosis opvoeren indien men niet misselijk wordt. Maar wees voorzichtig dat 
men niet te snel gaat en heel erg misselijk wordt zodat men gaat stoppen met inname en er niet meer mee doorgaat.

Herpes: Start met 2 druppels en dagelijks opvoeren totdat men 15 druppels aankan voor een week lang. Dat betekent dat de 
herpes in 2 weken weg kan zijn.

AIDS: Start met 2 druppels 3 maal daags en dagelijks opvoeren totdat men 3 x 15 druppels per dag aankan. Het zal van 3 dagen 
tot 3 maanden kunnen duren voordat AIDS verdwenen is. Maar normaal duurt het zo’n 30 dagen. In sommige gevallen is het 
nodig om het via een injectiespuit in te brengen, in dit geval is het wijs een dokter in te schakelen. 

Opmerking: Gezonde mensen kunnen deze druppels nemen zonder misselijk te worden, zeker na een maaltijd. 
Alleen zieke mensen zullen misselijk kunnen worden wanneer men de druppels neemt. Hoewel, misselijkheid een goede indicatie 
is dat de druppels werken en dat het immuunsysteem aan de slag gaat om de nodige gifstoffen af te voeren.

Kanker en leukemie: De theorie is hetzelfde. Chloordioxide geeft het immuunsysteem de nodige boost om de kwaadaardige 
cellen aan te vallen. Verschillende ervaringen van mensen hebben bewezen dat de kanker verdween of minder werd na het ne-
men van MMS. Hoewel er nog niet genoeg onderzoek is in dit gebied is het beter dan een standaard medische behandeling. Veel 
ervaringen hebben echter aantgetoond dat huidkanker opdroogt en eraf valt binnen een week met het nemen van 2x15 druppels 
per dag. Twijfel niet om met zware gevallen 30 druppels MMS 2 x per dag te nemen, of 15 druppels 4 x per dag wanneer nodig. 
Onthoudt dat MMS geen medicijn is en er zijn geen gevaren zoals bijwerkingen. MMS geneest tenslotte geen kanker, je eigen im-
muunsysteem doet dat voor je omdat de weg vrij gemaakt wordt.
Sommige soorten kanker zijn erger dan andere, in dat geval kan men naast MMS ook Indian Herb proberen indien men geen 
positieve resultaten boekt na 2 weken. Verschillende ervaringen van mensen met Indian Herb hebben positieve resultaten opge-
leverd. Kijk op de website en lees de ervaringen.  (www.lifelinewater.com/herb.html).

Astma: MMS heeft regelmatig een astma aanval kunnen stoppen in meestal minder dan 10 minuten, maar het werkt niet iedere 
keer. MMS werkt het beste als men het een periode inneemt zodat het alsnog na verloop van tijd verdwijnt.
Start met 6 druppels 2x per dag na een maaltijd. Als men niet misselijk wordt kan men naar 8 druppels de volgende dag gaan. 
Voer het constant op totdat men 15 druppels 2 x per dag aankan. Maar de dosis blijft per persoon verschillend.

Insectenbeten: Doe 10 druppels MMS en Activator in een glas, wacht 3 minuten en wrijf het mengsel daarna direct op de beet. 
Binnen 5 minuten zal het jeukende gevoel verdwenen zijn. Afspoelen is niet nodig bij een dergelijk klein plekje op het lichaam.
(Het is alleen raadzaam om bij grotere gebieden van het lichaam een half glas water aan het mengsel toe te voegen).

Brandwonden: MMS heeft een wonderbaarlijk goed effect bij brandwonden, zeker wanneer men direct de brandwond behan-
deld. Gebruik alleen de MMS en géén Activator. Doe dus alléén de MMS over de brandwond en wrijf het zachtjes uit over de 
gehele wond en wacht minimaal 30 sec tot maximaal 1 minuut en was het onmiddelijk af met water. Wacht absoluut niet langer 
dan 1 minuut anders wordt de brandwond erger. De brandwond zal snel helen indien men dit op een correcte manier doet.

disclaimer

Voor welke aandoeningen of ziektes kan men MMS o.a. gebruiken?


