Kto nie chce stosować nowych leków,
musi oczekiwać starego zła.
Francis Bacon
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Przedmowa
To prawie niezrozumiałe, że substancja lecznicza o tak szerokim
spektrum zastosowań, jak DMSO,
przez wiele lat pozostawała w cieniu. Na szczęście zaczyna się to
zmieniać, ponieważ w Niemczech
oraz w USA od pewnego czasu
znacznie wzrasta zainteresowanie
tym „cudownym środkiem”, jak opisuje go wielu użytkowników.
Wyjątkowe właściwości DMSO poznałam wiele lat temu i od
tego momentu używam go do łagodzenia oraz leczenia wszelkich
możliwych dolegliwości. Gdybym miała wybrać tylko jeden lek,
który mogę mieć w domu, z pewnością byłby to DMSO.
Możliwości stosowania tego uniwersalnego leku są nieograniczone. Ponadto jest to bardzo bezpieczna substancja, która jest
dobrze tolerowana i korzystna cenowo.
W niniejszej książce znajdziesz obszerne informacje dotyczące
DMSO oraz liczne opisy przypadków z gabinetów lekarskich.
Ponadto kładę szczególny nacisk na praktyczne i bezpieczne
stosowanie DMSO również w połączeniu z innymi substancjami czynnymi, co dodatkowo niesamowicie poszerza spektrum
terapeutyczne.
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Niniejsze trzecie wydanie zostało zmienione i rozszerzone. Ponadto umieszczono w nim liczne listy i historie moich
czytelników.
Mam nadzieję, że będę w stanie zarazić Cię swoim zapałem
oraz że zrobisz użytek z trzymanej przez Ciebie książki.
Evelyne Laye
Tübingen, luty 2018 roku

DMSO – lek o uniwersalnym
zastosowaniu
Wyjątkowe cechy DMSO
Prawie każdy, kto na własnej skórze doświadczył działania
DMSO, opisuje go jako prawdziwie cudowny środek! Ma on
najszersze spektrum zastosowań, jakie kiedykolwiek zostało przypisane jednej substancji. Dzięki unikalnemu połączeniu swoich
cech płynny i przezroczysty DMSO jest pomocny przy najróżniejszych dolegliwościach.
Znacznie łagodzi ból, hamuje stany zapalne oraz przynosi
ogromną ulgę przy chorobach takich jak zapalenie stawów czy
artroza, przy kontuzjach sportowych i niezliczonej ilości innych
dolegliwości. Dzięki łatwej rozpuszczalności dostaje się w głąb tkanek; działa antyoksydacyjnie i regenerująco na komórki oraz jest
w stanie „zabrać ze sobą” do wnętrza organizmu inne substancje.
DMSO wyróżnia się swoimi zdolnościami wśród innych środków
leczniczych i zawiera w sobie siłę i terapeutyczne możliwości całej
medycyny.

Co rozumiemy pod DMSO?
DMSO – albo „dimetylosulfotlenek” – jest naturalną substancją,
która pozyskiwana jest w procesie produkcji papieru z drewna.
W niewielkich ilościach DMSO występuje również w niektó11
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rych produktach spożywczych i napojach, na przykład w pomidorach, mleku, kawie i herbacie.
DMSO jest bezwonną, rzadką i przezroczystą cieczą, która ma
rozmaite działanie na ludzi i zwierzęta. Jest uniwersalnym środkiem na łagodne dolegliwości, a jednocześnie skutecznym lekiem
przy najpoważniejszych chorobach, takich jak zawał czy udar.
DMSO ma lekko gorzki smak i można dowolnie rozcieńczać
go z wodą, co jest dużym ułatwieniem przy zażywaniu. W temperaturze pokojowej (18-18,5ºC) zachowuje stan stały, ale w nieco wyższej temperaturze otoczenia szybko się rozpuszcza. Jako że
nie paruje, bez problemu może być przechowywany w otwartych
naczyniach. Jest dwa razy bardziej lepki niż woda. Przy dotknięciu jest nieco oleisty, ale również bardzo rzadki, zatem przy nakładaniu DMSO na skórę kilka kropel może spaść na ziemię.
DMSO ma wyjątkową strukturę molekularną, która jest przyczyną jego różnorodnego zastosowania. Prawie wszystkie substancje wiążą się z wodą lub z substancjami organicznymi, takimi
jak tłuszcze czy białka. DMSO ma strukturę bipolarną. Oznacza
to, że dobrze komponuje się zarówno z wodnistymi, jak i organicznymi substancjami.
Stąd właśnie wynika zadziwiająca rozpuszczalność DMSO
po nałożeniu go na skórę. Nasz organizm składa się z mieszanki
struktur organicznych – protein, węglowodanów, tłuszczów –
oraz w dużej części z wody. DMSO jak żaden inny środek zdolny
jest do przenikania przez wszystkie te struktury w naszym ciele. Dzięki temu może uwalniać swoje zadziwiające uzdrawiające
działanie w tkankach, do których nie docierają inne substancje,
i w ten sposób naprawiać nawet głębokie uszkodzenia tkanek.
Dzięki swojej znakomitej wchłanialności DMSO może zabierać ze sobą w głąb organizmu maści i inne substancje, które sa12

