Thần Dược giết chết tế bào Ung Thư trong 10 ngày gây xôn xao Thế Giới
Một người đàn ông ở Mỹ đã chiến thắng ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 chỉ trong
10 ngày nhờ 2 nguyên liệu đơn giản. Nhiều nhà khoa học tán thành. Vậy đâu là sự
thật?

10 ngày thoát khỏi ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 nhờ baking soda
Khi phát hiện mình bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4, thậm chí là di căn vào
xương, ông Vernon Johnston ở Mỹ đã rất tuyệt vọng.
Nếu như bình thường, bệnh nhân ung thư thường được khuyên áp dụng phương pháp
hóa trị, nhưng với trường hợp của ông Vernon, bệnh đã quá nặng nên phác đồ này
cũng không thể đảm bảo kéo dài sự sống cho ông.
Không còn cách nào khác, ông đành nghe lời con trai khi cậu ấy giải thích rằng “tế
bào ung thư chỉ sống được trong môi trường axit. Do đó, kiềm hóa môi trường sống
của khối u có thể khiến các tế bào ung thư bị bỏ đói và không thể phát triển nữa”.
Ông đã được tư vấn là điều trị bằng cách sử dụng baking soda và mật mía để kiềm
hãm sự phát triển của tế bào ung thư.
Ông Vernon trộn baking soda với mật mía và bắt đầu u��ng vào ngày 2/6/2008. Và
đây là công thức mà ông đã thực hiện để “xóa sổ” ung thư trong 10 ngày.

Ông Vernon đã “xóa sổ” ung thư trong 10 ngày nhờ baking soda và mật mía.
Vài ngày sau, ông đi xét nghiệm xương thì kết quả cho thấy xương của ông hoàn toàn
không còn dấu hiệu ung thư và kết quả xét nghiệm máu cũng rất khả quan.
5 năm sau đó, nhiều tờ báo vẫn đưa tin ông Vernon vẫn sống khỏe mạnh. Cứ khoảng
vài tháng, ông lại dành ra 2 tuần để áp dụng phương pháp kiềm hóa với baking soda.
Những ý kiến cá nhân về phương pháp điều trị ung thư bằng baking soda
Câu chuyện chiến thắng ung thư chỉ trong 10 ngày đã gây xôn xao trên cộng đồng
mạng, đặc biệt là những trang dành riêng cho bệnh nhân ung thư.
Họ tin vào cách chữa ung thư đơn giản nhưng lại mang lại kết quả kỳ diệu đó.
Bởi nhiều nhà khoa học đã chứng minh rằng các tế bào ung thư phát triển mạnh
trong môi trường có tính axit (tức pH dưới 7,0) và không thể sống sót trong môi
trường kiềm (pH>7, lý tưởng nhất là pH = 7,36).
Và “thần dược” được đề cập tới nhiều nhất để tăng độ pH trong cơ thể chính
là: baking soda kết hợp với mật mía, hoặc mật ong hoặc chanh…

