
Gebruiksaanwijzing om chloordioxide te maken
Wij hebben Chloordioxide (Citroenzuur met NaCLO2) op onszelf uitgetest en onze voorlopige bevindingen zijn:
Begin met 2 druppels Citroenzuur aangemaakt met dezelfde hoeveelheid druppels NaCLO2. Kijk hoe het lichaam 
de eerste dag reageert.  Als je niet misselijk wordt na de eerste dosis, voer dan met 1 druppel op voor de volgende 
dosis.  Neem 1 dosis in de ochtend en 1 dosis in de avond bij voorkeur na een maaltijd.  Voer telkens de dosis op met 
1 druppel.  Wanneer je flinke diarree en/of misselijkheid ervaart dan minder je de dosis met 2 of 3 druppels of je slaat 
1 dag over om tot rust te komen. Maximaal 15 druppels per keer voor 1 tot 3 x per dag, afhankelijk van de ernst van 
de klachten (zie hiervoor de lijst met ziektebeelden). De benodigde sterkte van de samenstelling kan per persoon en 
klacht verschillend zijn.
Opmerking: diarree of braken is géén slecht teken. Het lichaam reinigt zichzelf en gooit alle gifstoffen 
uit het lichaam. Meestal voelt men zich beter na de diarree. De diarree verdwijnt net zo snel als het is 
gekomen en is van voorbijgaande aard.  Wanneer het gif is afgevoert is de diarree verdwenen. 
Wanneer je geen misselijkheid meer ervaart met een inname van gemiddeld 2x15 druppels per dag voor minimaal 1 
week lang dan is de virus, bacterie, gist of schimmel doorgaans verdwenen uit het lichaam. Jim Humble adviseert een 
onderhoudsdosis van 4 tot 6 druppels per dag of minimaal 3 keer in de week deze dosis. Dit om de ideale zuurte-
graad (Ph 7 neutraal) van het lichaam te handhaven (zie voor meer info ‘zuur-base-evenwicht’). Lees ook het verhaal 
van Jim Humble en de lijst met ziektebeelden goed door. 
Verdere informatie is te vinden op; www.nulpuntenergie.net/gezondheid/MMS.htm
Graag horen we uw ervaringen. 

Disclaimer

Doe 2 druppels Citroenzuur in een leeg glas...
Opmerking! Als het citroenzuur op is kan men als vervanger ook verse citroen-
sap nemen.

vervolgens 2 druppels NaCLO2 (natriumchloriet)  
toevoegen...

Opmerking over de verhouding:
Men mag ook 5 druppels Citroenzuur op 1 druppel NaCLO2 aanmaken zoals 
Humble adviseert. Echter uit onze Ph test blijkt dat de effectivitiet gelijk blijft als 
men de hoeveelheid druppels gelijk houdt. Het mengsel wordt toch wel  
geactiveerd!

wacht tenminste 3 minuten*...

* Wacht tenminste 3 volle minuten alvorens men appelsap erbij doet, omdat de 
werkzame stof (chloordioxide) dan pas krachtig genoeg is om de kwaadaardige 
stoffen in het lichaam te doden, maar wacht ook niet veel langer dan 5 minuten 
anders verliest het z’n kracht. De chloorlucht die men ruikt is normaal! 

Tip: je kunt na het inschenken van de vruchtensap ook 1 minuutje wachten tot-
dat de chloorlucht is verdwenen en dan pas opdrinken.

voeg vervolgens een half glas appelsap* toe en drink op.

* Gebruik géén sinaasappelsap!  Verder is elke vruchtensap goed zolang er maar 
géén vitamine C toegevoegd is, ook ascorbinezuur of E300 moet dus ver-
meden worden. Kijk goed op het etiket van de fles vruchtensap! Dit antioxidant 
zorgt er n.l. voor dat de oplossing niet werkt.  Water kun je ook gebruiken, maar 
vruchtensap werkt beter en het wordt sneller opgenomen door het lichaam en 
de afgifte van het krachtige middel chloordioxide is daardoor beter werkzaam.

It’s not a miracle, it’s just wonderful chemistry!

Instrukties voor gebruik (inname geschiedt op eigen risico!)
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3 minuten
wachten!


