
Prezentacja przygotowana dla Słuchaczy Wykładów 

Pana Adama P. Anczykowskiego

Jest to prezentacja informacyjna zawierająca opis przypadku, 

w którym wykorzystano produkty wykonane przez 

Pana Adama P. Anczykowskiego.

Oficjalnie pragnę podziękować Panu Adamowi za jego 

zaangażowanie, chęć pomocy oraz drogocenne wskazówki,

dzięki którym nie doszło do infekcji oraz

proces leczenia został skrócony do minimum.



Proszę pamiętać, że każdy organizm jest inny i inaczej reaguje

na stan zagrożenia zdrowia i życia.

W przypadku dużej utraty krwi lub szoku pacjenta, należy bezzwłocznie 

wezwać pogotowie aby nie doszło do tragedii. 

Zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku w takich przypadkach ratuje życie.

Nie należy wykonywać zabiegów, które mogą pogorszyć stan pacjenta. 

Magdalena Serafin 



„Brew”

dochodzenie do ideału

Opis leczenia przypadku po głębokim  przecięciu tkanki przez kieł dużego psa.

Głębokość rany – widoczność kości czaszki.

Widoczność włókien nerwowych uszkodzonych w wyniku przecięcia.

Tkanka mięśniowa poszarpana.

Konieczność nałożenia szwów.  

ZAZNACZAM – pacjent nie dostał żadnych leków doustnych typu: antybiotyk, 

przeciwbólowy, przeciwzapalny, ani nie wykonano typowego w takich 

przypadkach zastrzyku przeciw tężcowi.

Pies szczepiony.   



Dzień 0 (13/10/2018)
Rana przemywana nierozcieńczonym CDS. Ormus doustnie dawka 

potrójna. Alfa Active dawka uderzeniowa 4 buteleczki, Po 4 godzinach 

powtórka dawek na noc. Poza tym - CDS doustnie po 5 ml w szklance 

wody co 3 godziny. 



Dzień 0 
Założono szwy w znieczuleniu miejscowym. Rana spryskiwana stężonym 

CDS. Alfa Active 4 dziennie. CDS doustnie do 15 ml dziennie. Ormus

doustnie, oraz Ormus wsmarowywany na ranę. Na ranę nakładany jest 

krem Cacay Light na zmianę z kremem Kokum Extreme. Kremy te 

przynoszą ulgę w uczuciu ściągania i swędzenia.



Dzień 1
Krwiak wewnętrzny zaczyna schodzić w dół. Rana spryskiwana 

tylko nierozcieńczonym CDS. Alfa Active 4 dziennie. Ormus

doustnie, CDS doustnie 15 ml dziennie, oraz Ormus

wsmarowywany w ranę. Na zmianę kremy Cacay Light oraz Kokum

Extreme.



Dzień 3
Pacjent zaczyna otwierać oko. Rana spryskiwana stężonym CDS. Zaczęto 

stosowanie prądu wysokiej częstotliwości typu Plazma w okolicy rany. 

Alfa Active 4 dziennie, Ormus doustnie podwójne dawki. CDS doustnie do 

10 ml. Na zmianę kremy Cacay Light oraz Kokum Extreme bezpośrednio 

na ranę.



Dzień 8
Brak czucia w okolicy od przecięcia w górę aż do linii włosów. Rana 

spryskiwana CDS. Wmasowywany Ormus, Alfa Active 2 dziennie, 

Ormus doustnie 2 dawki dziennie. Na zmianę kremy Cacay Light

oraz Kokum Extreme. Nadal CDS doustnie do 10 ml dziennie.



Dzień 8 
Ściągnięcie szwów. Blizna spryskiwana CDS. Wmasowywany 

Ormus, Alfa Active 2 dziennie, Ormus doustnie 2 dawki dziennie.

Zaraz po ściągnięciu szwów nałożono krem Cacay Light i wtłoczono 

go w miejscu blizny za pomocą Plazmy.  



Dzień 9
Doba po ściągnięciu szwów! Nie widać miejsc po ściągnięciu szwów, co 

zazwyczaj jest najbardziej nieestetyczną częścią blizny już po jej całkowitym 

wygojeniu.  Osiągnęliśmy ten cel dzięki wtłoczeniu kremu Cacay Light zaraz po 

ściągnięciu szwów. Używamy Plazmy do pobudzenia nerwów w celu 

przywrócenia czucia. Będzie to proces długotrwały. Alfa Active 2 dziennie, 

Ormus doustnie 2 dawki dziennie. Pacjent zaprzestał brania CDS doustnie.



Dzień 16
Na zmianę kremy Cacay Light oraz Kokum Extreme nakładany na bliznę. 

Zgrubienie jest dosyć widoczne i w ciągu dnia się powiększa. Nadal 

stosowana jest Plazma w celu pobudzenia nerwów oraz złagodzenia 

bliznowca poprzez wtłaczanie kremów.  



Dzień 28

Zgrubienie górnej powierzchni niestety nie ulega 

zmianie.



Dzień 28
Zdjęcie boczne w celu pokazania zgrubienia



Dzień 28
Od tego dnia zaczęto stosowanie Victria’s Oil poprzez wtłaczanie go 

ultradźwiękami. W ciągu dnia nadal stosowano naprzemiennie kremy 

Cacay Light oraz Kokum Extreme. 



Dzień 44 (25/11/2018)
ultradźwięki rozbiły zgrubienie.



Dzień 44
Victoria’s Oil, działa rewelacyjnie na eliminację blizny 



Dzień 44
Victoria’s Oil redukuje głębokość blizny – uważam, że z czasem będzie 

ona niewidoczna. 



Dzień 48-56 
Nałożono Kompozycję Mineralną zmieszaną z Ziemią 

Okrzemkową.

Skład kompozycji:

-Woda z Reaktora Plazmowego Blue Lagoon.

-PBM - ProBioMinerał, złożona procedura mineralno –

probiotyczna.

-Nano elementy: Złoto, Srebro, Miedź, Cynk, Magnez, 

Selen, Krzem.

Protokół doustny bez zmian. 



Dzień 56 
Czucie wróciło aż do linii blizny!!!! Nie używano ultradźwięków od 

dnia 45-go, więc powrót czucia nie jest spowodowany działaniem 

mechanicznym lecz jest spowodowany działaniem Kompozycji 

Mineralnej w połączeniu z Victoria’s Oil.





Porównanie dzień 44 i 56



Dzień 56 i 76



Porównanie dzień 0 i 56



Porównanie dzień 8 (po ściągnięciu 

szwów) i dzień 76 



ZAPAMIĘTAJ
 W lodówce musisz mieć CDS, on ratuje życie, jego wszechstronność użytkowania jest fenomenem. Do 

spryskania, do picia, do dezynfekcji itd. 

 Alfa Active jako silny antyoksydant ratuje Cię od wolnych rodników, które uwalniane są w każdej 

sekundzie Twojego życia a szczególnie w przypadkach powypadkowych każdego pochodzenia. Zalet Alfy 

nie sposób wszystkich wymienić. 

 Kremy Cacay Light oraz Kokum Extreme doskonale współgrają z każdym typem skóry. Nadają się do 

WSZYTKIEGO łącznie z leczeniem problemów skórnych i nie uczulają!!!!

 ORMUS

 Victoria’s Oil – zrobię więcej badań w jego kierunku ale uważam, że jest doskonałym środkiem do 

wyrównywania blizn i bliznowców. 

 Kompozycja Mineralna – moim zdaniem jedyny produkt na Świecie, dający możliwości regeneracji i 

odbudowy martwej tkanki. Prawdopodobnie zawiera w sobie typ komórek macierzystych, które powodują 

odrastanie części utraconych. 


