
 םמדהי -ים לימונים קפוא                                    
 

                                                             
כל הלימון ושום דבר אינו  צורכים אתאנשי מקצוע רבים במסעדות ומזללות משתמשים או 

? איך אתה יכול להשתמש בכל הלימון ללא בזבוז. מבוזבז
                                                             

פומפייה ב גרדל, ברגע שהלימון הוא קפוא. מקפיא שלךב השטוףלמקם את הלימון .. פשוט 
. פזר אותו על גבי המזונות שלךלו( אין צורך לקלף אותו)ולגרוס את כל הלימון 

                                                             
, סושי, אורז, רוטב ספגטי, אטריות, דגנים, מרק, גלידה, סלט הירקות שלך לעפזר אותו 
 ימיםטע יוכל המאכלים באופן בלתי צפוי יה .הרשימה היא אינסופית.... ויסקי , מנות דגים

 . קודם לכן תמשהו שייתכן שמעולם לא טעמ, להפליא
 

מאשר מניעת בזבוז והוספת טעם חדש  חוץמה היתרון העיקרי של שימוש בכל הלימון 
? כלים שלךמאל

                                                             
זה , וכן. פעמים יותר ויטמינים ממיץ הלימון עצמו 10עד  5לימון מכילות כמו הקליפות , ובכן

. כשאתה זורק את הקליפה  מבזבזמה שאתה 
                                                             

ולאחר מכן , כל הלימוןת על ידי ביצוע ההליך הפשוט הזה של הקפא, אבל מעתה והלאה
אפילו ומזינים  האת כל חומרים  ולקבל  אתה יכול לצרוך, כלים שלךמאעל גבי ה פיזורו

ביעור אחראי על  rejuvenators , בריאות כי קליפות לימון הן, זה גם טוב .בריאים יותר
. אלמנטים רעילים בגוף

                                                                                                          
זהו . ך בכל יוםארוחה שללשלבו בולאחר מכן , אז למקם את הלימון השטוף שלך במקפיא 

מוטב ! זה סוד הלימון! יותר יםבריאומפתח כדי להפוך את המאכלים שלך טעימים יותר 
 .מאוחר מאשר לעולם לא

פעמים חזק יותר  10,000זה . הוא מוצר פלאי כדי להרוג תאים סרטניים( פרי הדר)הלימון 
מעבדות מאחר שקיימות  ? למה אנחנו לא יודעים על זה.   מאשר טיפול כימותרפי

. שתביא להם רווחים עצומים, רסה סינטטייג ייצורב יותהמעונינ
כדי שלא לסכן את המיליונים , סוד כמוסכנשמר זה גלל שבעלולים למות כמה אנשים 

? גדוליםה תאגידיםלהמועילים 
                                                             

, להכין משקאות, , אתה יכול לאכול את העיסה: ונותאתה יכול לאכול את הפרי בדרכים ש
א ואך המעניין ביותר הוא ההשפעה שה, מעלות רבותלהוא זוכה .. 'וכו , מאפים, סורבה
. על ציסטות וגידולים משפיע

                                                        
ה שאומרים שזה מאוד שימושי יש כאל. צמח זה הוא תרופה מוכחת נגד סרטן מכל הסוגים

הוא נחשב גם כספקטרום אנטי מיקרוביאלית נגד זיהומים חיידקיים . בכל גרסאות של הסרטן
מתאים שהוא גבוה מדי וכדם המווסת את לחץ  , נגד טפילים ותולעים פנימיים יעיל, ופטריות

. נגד דיכאון והפרעות עצבים גם
אומר כי לאחר , מיצרני התרופות הגדולים בעולםהוא מגיע מאחד : מקור מידע זה הוא מרתק

התמציות גילו כי זה הורס את התאים הממאירים ב , 1970בדיקות מעבדה מאז  20-יותר מ 
... ריאות ולבלב , ערמונית, שד, כולל מעי גס, סוגי הסרטן 12-

תרופה , מהמוצר אדריאמיציןיותר  10,000השפעה חזקה פי  התרכובות של העץ הזה הראו 
. האטה בצמיחה של תאים סרטניים השפיעה על,משמשת בדרך כלל בעולםהכימותרפית 

                                                             
רק תאים סרטניים  תזה סוג של תרפיה עם תמצית לימון הורס: ומה שעוד יותר מדהים

. על תאים בריאים המשפיע ואינהממאירים 
 


