
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 



„UCZULENIE”

OPIS LECZENIA PRZYPADKU

NIEZIDENTYFIKOWANEJ REAKCJI SKÓRNEJ

ZAZNACZAM – pacjentka nie dostała żadnych leków doustnych typu: 

antybiotyk, przeciwbólowy, przeciwzapalny.



DZIEŃ 0 (15/10/2018)

Pacjentka lat 22 - obudziła się rano z podrażnioną twarzą. Opisywała ten stan jako lekko swędzący. W ciągu dnia stan 

się pogarszał i dochodziło irytacji skóry szyi. Po kilku dniach doszło do opuchnięcia. Pacjentka brała Alfa Active już od 

2 tygodni, więc zaczęliśmy podejrzewać, że jest to spowodowane oczyszczaniem organizmu. Zmniejszyliśmy dawkę 

Alfy do 1 dziennie. Jednakże poprawa nie następowała. Więc aby szybciej wyrzucić toksyny z organizmu wróciliśmy 

do 2 dawek dziennie. 

Uczucie pieczenia było nie do zniesienia. Pacjentka miła wrażenie, że wypali jej skórę. ALE DZIELNIE NADAL 

BRAŁA ALFĘ. 

Wprowadziliśmy CDS doustnie do 15 ml dziennie (3 ml x 5 razy dziennie) rozpuszczony w wodzie. Na pacjentki 

życzenie – zaczęła spryskiwać twarz i szyję zimnym stężonym CDS, gdyż to przynosiło jej ulgę. 

Skóra zrobiła się ziarnista.  Była również opuchnięta. Po pewnym czasie około 4 dni, zaczęła się łuszczyć, czyli CDS 

spowodował chemiczny peeling. Oby uchronić skórę przed bliznami używano kremu Cacay Light oraz kremu Kokum

Extreme. 

Skóra pacjentki po 7 dniach wróciła do normy – jest gładka i jedwabista. 

Pacjentka nadal używa 2 x dziennie Alfa Active, DCS do 10 ml dziennie oraz OBOWIĄZKOWO naprzemiennie Cacay

Ligth oraz Kokum Extreme oraz Ormus.











DZIEŃ 7  (22/10/2018)



ZAPAMIĘTAJ

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

Do spryskania,  do picia, do dezynfekcji itd. 

• Alfa Active ODTRUWA organizm!!! 

• Ormus

• Krem Cacay Light oraz Krem Kokum Extreme ich działanie na regenerację naskórka jest 

błyskawiczne. Oba produkty różnią się składem, dlatego są używane naprzemiennie. Oba kremy 

emulgowane są metodą na zimno!!!! Każdy ze składników w tym kremie jest składnikiem żywym!


