Så behandlade vi Covid-19!
2000-Talets Vetenskap presenterar här erfarenheter av
behandling med bland annat kolloidalt silver mot Covid19, från Facebookgruppen Kolloidalt Silver 2.0

Viktoria.WOW! I morse sa läkarvården att min familj var en Corona
familj. Jag har legat sjuk sedan förra söndagen, snart 2 veckor.
Symptomen har varit feber som gått upp och ner tills igår, muskelvärk
som gjorde att jag ej kunnat röra mig, hostat små host attacker med en
torrhets känsla långt ner i halsen. Detta gjorde en mental kollaps. Jag
bara grät av utmattning och orkeslös. I början av denna vecka tog
hostan fart ordentligt och kröp sig längre ner i luftrören. Inget ville ge
med sig, jag har tagit Ipren, varmt vatten och bisolvon (hostmedicin).
Då bestämde jag mig för att göra det jag tror på. Alternativ medicin.
Efter några samtal med en kunnig person så kände jag mig taggade att
köra igång med detta silver vatten som jag inte haft en aning om.
Bestämde det i måndags. Jag är öppen för alternativ medicin då jag
själv jobbar med människors hälsa. Igår ökade min hosta så kraftigt att
jag tänkte att jag orkade inte mer. Snart två veckor. Så idag ringde jag
till vårdcentralen igen och fick Cociliana (host medicin) Någon test för
Corona får jag ej göra. Endast om jag får andnings svårigheter. Då
måste jag åka in sa de. Men tänkte direkt jag la på att jag inte kunde ta
cociliana förrän jag har provat silvervattnet. Måste ju ge det en chans.
Idag 14.00 kom det efterlängtade paketet, mitt silver vatten. 14.30 tog
jag min första dos på 2 dl. Efter en timme kom en host attack eller
snarare spydde upp ett slem med bubblor. Då bestämde jag mig att ta
en dl till. Så 15.30 tog tag en till. Kl. 19.00 ikväll tog jag ytterligare 1
dl. Så totalt 4 dl. Hela familjen har nu fått ta minst 1 dl idag. Min man
ligger i 39 graders feber o muskelvärk. Mina barn har också haft dessa
symtomer. Jag har INTE HOSTAT NÅGONTING sedan efter 18.00
ikväll WOW!! Men har spottat ut massa skit som lossat. (Kommer ca 1
timme efteråt) Ikväll gick jag en härlig promenad med långa in och
utandningar. Underbart! Har ännu inte tagit någon cociliana! Vill säga
som Ny insläpp i denna grupp att detta är helt magiskt och skall läsa på
om silvervatten och hoppas att jag har kunnat inspirera er att ge inte
upp det ni tror på! Kämpa på och sprid vidare detta magiska vatten.
Uppföljning. Har sovit så gott inatt. Tänkte jag skulle gå in o
kommentera men såg hur mycket människor som hade kommenterat,
jag får nog hoppa det och skriva ett nytt inlägg inom kort. Men tack för
alla kommentarer. Har lärt mig några nya saker. Men läget just nu, är
att jag mår så mycket bättre i andningsvägarna. Denna ”hinna” som
legat som en beläggning är helt borta. Har tagit 1dl till frukost. Med
övriga familjemedlemmar. Vi skålade in en ny tid, som väntas. Har ej
hostats än. Min man svettades inatt så han vaknade med en pöl på

bröstet. Då hade jag gett han en dl till på kvällen. Vill markera att jag
skriver detta av lycka. Det är sådan person jag är. Delar med mig av
det positiva som sker i ens liv. Det negativa fokuserar jag ej på. Vill
man analysera från egen agenda är upp till läsaren själv. Men jag är
den levande, ledande stjärnan i mitt liv.
Senare. Kan med glädje säga att jag fortfarande inte hostat, svävar på
moln faktiskt! Har pratat med mina ungdomar jag jobbar med i ca två
timmar utan att hosta ute i friska luften. De blev ju oroliga när deras
vägledare blev sjuk. Vet att det är många som vill dela/ kopiera texten.
Återkommer inom kort med bästa alternativ. Tänk vad lite silver kan
göra susen! Min mans feber är nu nere 38 inget intag av läkemedel.
Bara silver vatten på den gubben sedan igår eftermiddag. Han hade
nästan 40 i två dagar.
En dag senare. Läget idag lördag, vaknade med slem nere vid bröst
benet och behövde hosta upp skiten som lossat. Jag tog 1/2 dl imorse
men kände att det ej släppte utan samma effekt som första dagen då jag
tog, att det blev små vita prickar i slemmet som ville ut. Så jag tog
ytterligare 1 dl silver vattnet vid 12.00 sedan 1 dl vid 15.00 . Sens dess
har det känts mycket bra! Ingen hosta och slemmet har lagt sig. Mitt
råd är sluta ej förtidigt att dränka skiten, så det kommer ut! Mesa ej!
Övriga i familjen. Barnen ok. Min man har tagit 1 dl imorse och 1 dl i
eftermiddags ingen feber eller magbesvär idag. Här hemma har vi ej
tagit några läkemedel alls.
Samma kväll. Idag mår jag så mycket bättre!!! Tagit 1 dl bara i morse
snart en till.
Några dagar senare: Här kommer en uppdatering. Här är det bara fint
med mig! Har ingen symtom på något. Har börjat jobba igen. Och fylld
med energi. Har även blivit återförsäljare, kunde ej låta bli att finnas
för de i min kundkrets. Men har gjort en observation, min tunga har
varit vit i hela mitt liv nästan. Och nu är den ”normal” röd o fin. Helt
övertygad att detta är vattnet som har tagit bort svampen på tungan.
Min man är helt utmattad. Fortfarande feber men ingen tendens till
hosta. Har tyvärr ej ätit så bra. Men helt övertygad om att hans arbetet
bakom datorn har förvärrat hans situation.
Viktoria. Efter 4 veckor i passivitet plockade jag fram min vilja igen.
Silver vattnet räddade mig från virusets djup. Att få lunginflammation.
När jag vakna tog jag 1/2 dl rent och har nu gjort 5 km i stavgång. De
första 2 spottade jag ut skiten. Där efter kom andningen ner till magen
igen. Äntligen. Med vilja att ej ge upp kommer man långt. Låt era nära
och kära få vila ett tag efter viruset. Det går upp och ner. Men ge de
utmaning att komma igång så organen få komma igång igen.
Inger. Var ingen tvekan när vi insjuknade, har varit hemma 18 dagar
och nu börjar krafterna återkomma. Följde råden som gavs, var inte
läge ta sig milen in till sjukhus. Händelseförloppet precis som

beskrevs, febertoppen (39 grader) varade närmare 4 dygn och var
mycket jobbiga. Eftersom detta tas upp på koll silversidan, jag tog /tar
1 msk ren inosil varje kväll och märker skillnad i hostan.
Anna. Vet inte om jag hade Corona men hade flera symtom. Men det
som hjälpte mig var silvergroggar Högdos vitamin C och D. Basa med
bikarbonat (1 tsk i ett glas vatten innan sänggåendet) frisk luft i
sovrummet. Hemmagjord nypon- och blåbärssoppa. Ta hand om er.
Nora. Blev lycklig i dag när jag fick reda på att ett par i familjen hade
beställt hem 10 l. KS. Han har varit jättesjuk i lunginflammation och
hon arbetar på Color Line och är väldig utsatt för smitta. Frågade hur
dom hade fått reda på detta med KS. De hade blivit tipsade från en
bekant från Kina som berättade att det var flitigt använt där. Läste för
övrigt i Norska tidningen VG i dag att flera forskare nu skulle börja
studera avloppsvattnet för de misstänkte att Corona likt SARS viruset
började i tarmen på människorna ett bra tag innan människorna börjar
utveckla symptom. Då måste det ju vara en stor fördel att dricka KS
känner jag.
Tony. Jag har precis förmodligen vänt sjukdomsförloppet för en vän,
som har fått låna min nebulisator och inhalerat ks ett antal gånger på en
dag. Från att ha svårt att andas och en eländig hosta plus feber, så kan
han idag andas utan problem och hostan och febern har nästan lagt sig.
Rolf. Två personer här med viruset HAR BOTAT det med just ks.
Febern sjönk från 40,3 på den ene ner till feberfri. Den andra hade 38
och blev oxå feberfri. Efter deras feber var borta blev båda helt friska
utan några symptom kvar på bara tre dagar. Inga mediciner från
sjukvården då det enda de ville erbjuda var tamiflu vilket ju är en
100% skadlig produkt. Båda tog sedan innan d-vitamin vilket kan ha
spelat in. Det var Ionosil de använde.
Anja. Sammaför mig, lindringen kommer efter en timma, jag har
också haft envis hosta och småkrasslig. sen är man som en ny
människa.
Richard. Jag har använt silver under tiden jag var sjuk. Färsk
gurkmeja blandat med peppar och honung. Fick lindrigare Sjukdom.
Maria. Hela familjen är däckad förutom maken. Minsta grabben hade
en tuff torr rethosta som blev hjälpt av alla tips här i gruppen, tack än
en gång. Han är på bättringsvägen, febern är väck och han är mycket
piggare (på både gott och ond ;-)) de andra 2 pojkarna klarar det
ganska bra. Jag själv har haft feber igår och på förmiddagen,
huvudvärk, hosta, snuva ja you name it. Kände att det vart något tungt
att andas igår (kanske ångesten som hälsade på). Idag går det mycket
lättare att andas, det jag gör: 1000mg depot c-vitamin dagligen, 3-4 ggr
per dag inhalation med 1 del msm på 5 delar ks, nässkölj med koksalt 3
ggr per dag samt avkok av timjan, kamomillte samt gullök bredvid

sängen. Vi har även en blöt handduk hängandes för att öka
luftfuktigheten ytterligare. Klart jag är fortfarande sjuk men andningen
känns riktig bra. Tänkte bara tipsa lite för alla andra med samma
besvär. Nej vi har inte blivit testade men detta virus känns tyngre på
nåt sätt så mycket möjligt att det är flunsa eller corona.
Kamilla. Jag kör också en silverkur nu (dricker silvervatten) och
märker stor skillnad på immunförsvaret och måendet i allmänhet. I
vanliga fall när man blir sjuk så förkortas sjukdomsförloppet mer än
hälften. Jag som i regel ”aldrig har tid” att va sjuk har detta blivit
oumbärligt.
Niklas. Tog silvervatten dag 5, 1h senare släppte febern. Hostan har
jag kvar, men väldigt mild. Vet inte hur den varit annars.
Anna. KS. Jag drack lite mer eller mindre hela tiden, omväxlande med
mycket C-vitamin. Hade en nässpray med ks samt en sprayflaska också
vid min sida så jag kunde ta när det blev svårt att andas eller gjorde
ont.
Daniel. Tänkte berätta att jag för några veckor sedan åkte på en rejäl
influensa. Den höll i 4-5 veckor, som en f.d renlevnadsmänniska har
jag provat allt! Från Rawfood till greensmoothies med ingredienser
från vår svenska trädgård. Allt från brännässlor till våra trädgårdsrosor
och maskrosblad. Nu till saken, KS är något som glidit mig förbi, hört
talas om det men hörde ordet silver. Har alltid försökt hålla mig ifrån
inorganiska mineraler så det blev kalla handen. Men den här influensan
verkade vara något annat. Hosta som inte ville ge med sig, led och
muskelvärk. Ordet gult har fått en annan innebörd för mig efter alla
snytningar som den här influensan fört med sig. Den orkeslöshet jag
känt har varit obeskrivligt ansträngd. Så KS googlades och jag hittade
receptet 50ml KS, 15ml sprit och en halvt pressad citron. Intages med
tesked under tungan var femte minut för en upprätthållen nivå av KS i
blodet. Redan efter första dagen mådde jag bättre. Har fortsatt några
dagar och mår bättre och bättre. Måste säga att jag aldrig av alla olika
uråldriga kurer jag provat så upplever jag att KS faktiskt fungerar.
Hostan har nästintill försvunnit, min energi har börjat komma tillbaka!
Mitt gula ”utomjordiskt” gula sekret från näsa och hals har återgått till
det normala. Måste säga att jag är imponerad hittills av det jag upplevt.
Lilja. Mina pappa och mamma började känna sig sjuka under vecka
13, min pappa tillhör riskgrupp, min mamma inte men har andra
sjukdomar även astma och opererade Axeln måndag samma vecka som
båda började känna sig sjuka efter hennes operation.
Innan dom blev sjuka så började dom med ks och silvergrogg och även
höga doser D-vitamin, askrobinsyra och inhalera ks började min
mamma med men inte pappa då han åkte in på sjukhus på grund av
corona.
Min pappa blev mycket dåligt under vecka 14 och hade som enda
symtom extrem trötthet och frossa.

På sjukhuset blev han ännu sämre hans sänka låg på 150 och fick
syregas.
Min mamma däremot började inhalera ks flera gånger om dagen, tog
höga doser av askrobinsyra flera gånger om dagen det min pappa inte
gjorde,
Min mamma började må sämre fick stark hosta och kände extrem
smärta i bröstkorgen när hon andades, hon kände att hon hade svårt att
få luft sen kom feber och frossa.
Innan ambulansen kom så började hon hosta och känna att det är slem
som måste ut, hon hostade upp så mycket slem att hon kände att hon
kvävdes samtidigt och efter det en gång till.
Min bror var med henne även han smittad med corona.
När dom kom så hade hon feber och dom ansåg att hon måste läggas
in.
Under tiden hon är på sjukhus och väntar på hennes tur så började hon
känna sig bättre och andningssvårigheterna var helt borta!
Efter flera timmars väntan undersökte dom henne och kom fram till att
hennes lungor värden är bra! Inte ett avikande ljud från hennes lungor,
ingen feber heller.
Nu är hon hemma och känner sig helt frisk för första gången sen hon
blev sjuk!
Nu undrar jag, om det är så att min mamma blev sämre pågrund av att
hon inhalerade för mycket ks och pågrund av det fick frossa, feber?
Eller att det är ks som rensade hennes lungor för att det var på väg att
bli en lunginflammation?
Bodil. KS gör att slemmet som sitter ned i bronker och lungor måste
upp! Därför skall en börja direkt att ta ks så blir det inte så jobbigt att
få upp slemmet. slemmet måste upp! Tack vara det har du din mamma
hemma nu. Tänk om skolmedicinen kunde prova ks i dessa corona
tider. Dom har ingen verksam medicin, men ändå andv. dom endast
läkemedelsvärket medicin med dålig effekt! Varför kan inte inf.
professorer krypa till korset och randomisera och ta dom som frivilligt
vill prova alternativmedicinen ks, dvs. IONOSIL? Tänk hur många
som skulle slippa att komma in på sjukhus och sedan inte allt detta
lidande! Efter min karenstid som är 14. april skall jag ta kontakt med
sjukvården. Jag blev sjuk dagen efter jag kom hem. Botade mig själv
med ks. Efter 3 dager var jag frisk. Jag tar fortf. ks, men i lägre dos och
det skall jag göra så länge epidemien pågår.
Lilja.Tänkte svara här angående alla frågor om hur min pappa mår,
han mår mycket bättre idag och läkaren tror att han kan skrivas ut om
ett par dagar! Jag är övertygad att om koliodalt silver är en stor
anledning till att det går bra för min pappa, vi vet att båda mina
föräldrar blev smittade den 15 mars pågrund av att dom envisades att
fortsätta gå till kyrkan tillsammans med cirka 500 personer, väldigt
många har blivit sjuka.
Jag tvingade dom att omedelbart börja med silvergrogg varje dag så
ofta som möjligt och ringde dom bokstavligen flera gånger om dagen,

när dom efter cirka 2 veckor började bli sjuka så tror jag att det är tack
vare koliodalt silver mina föräldrar lever idag!
Min pappa har diabetes, högt blodtryck och fick en stroke i hjärnan för
5 år och lillhjärnan är död. Utöver det så sitter proppen kvar och kan
inte opereras bort vilket innebär att han alltid måste ha koll på hans
blodförtunnande för att inte få en ny stroke.
Dom sa att hans sänka som låg på 150 och senare 170 var väldigt hög
för att vara corona, läkaren ville att vi skulle vara beredd på att hans
underliggande sjukdomar och att han hade fått blodförgiftning var
alvarligt.
Men redan efter 2 dagar så kunde han flyttas till en avdelning med bara
syrgas och han pratar och rör på sig utan problem.
Hade han inhalerade ks så tror jag att han inte hade fått blodförgiftning
alls.
Viktoria. Precis så hände mig med. Efter 2 dl kom slemmet och
ytterligare 1 dl kom nästan spy attacker av slem. Tackar KS att jag tog
det. Denna hinna som bildas är jag helt övertygad om att den behöver
komma ut. Så hon blev ej sämre, utan skiten skall ju ut närmsta vägen.
Min ”hinna” släppte efter de första 2 dl. Och mera efter 1 dl. Känner
igen hennes mönster. Kan även idag känna lite mer efter en vecka att
det ligger lite slem kvar. Men spotta ut skiten! Min man som fick pip i
brösten men ingen hosta har fått bort pipet.
Margit. Jag hade som ett starkt tryck runt bröstkorgen, lite hosta,
började med 0,5 del/5 ggr KS igår och har inget tryck längre. Försvann
helt efter 3:e dosen. Har också lätt feber.
Elisabeth. Tack för ION SILVER Jag jobbar med Cronasmittade
patienter. Många blev redan sjuka av mina kollegor och jag fortfarande
håller mig frisk. Jag har rekommenderat till alla ION SILVER. Hoppas
bara att de alla lyssnar på mig.
Sigrid. Jag använder min nebulisator när jag känner mig trögt i
lugnorna. Som nu i 3 dagar har jag haft typ influensa liknande
symptom ( då jag har bara halva styrkan i lugnorna) har faktiskt kört
minst 4 gånger per dag. Och vaknat en natt till trögt andat. Så vips tog
jag inhalatorn och körde lite till. Det går ju använda hur många gånger
man behöver.
Marcel. jag har provat nebulisator nu 3 gånger och upplever det som
att det blir väldigt lätt att andas trots att jag inte hade svårt med
andningen innan. Jag tänkte köra några gånger om dagen i
förebyggande syfte då jag jobbar med person som är corona-smittad.
Rod. Det räddade mig oxå. Var riktigt sjuk i höstas samma symptomer
enda som hjälpte var ks vatten.
Anna. Hade trolig covid och efter varje användning av nebulisator
lättade andningen undan för undan.

Anette. Jag var nyligen sjuk och hade kittlande, småont i luftrören, lite
torrhosta, konstig känsla i kroppen, sjukt trött emellanåt och pendlade
mellan detta o att jag mådde helt bra i någon timme. Väldigt mycket
upp o ner. Har tagit silver oralt sedan det började pratas om Corona o
när jag blev sjuk inhalerade jag också silver. Kombinerade
inhaleringen med ledljusbehandling flera gånger om dagen. Kunde
märka positiv skillnad bara en kort stund efter jag behandlat mig själv.
Jag vet ju inte om det var covid 19 jag hade, men ska göra en test så
snart det är möjligt. Intressant att veta om jag har haft det o om jag är
immun, dessutom är jag i så fall levande bevis på att det kan funka.
Jenny. Inhalera KS med en nebulisator 3 gånger per dag 1tsk och
praya halsen många gånger dagligen samt silvergrogg 3 gånger
dagligen en matsked. Så gjorde jag när hela paketet med symtom kom.
Själv tror jag att inhalera är det viktigaste att göra för att viruset sätter
sig i lungorna. 3 gånger 1000mg vit c dagligen. Så gjorde jag, men jag
är ingen expert. Jag gör också andningsövningar för att behålla
lungorna flexibla. Andas in djup, håll andningen 5 sekunder och andas
ut. Gör det 5 gånger, på 6e gången hostar du på utandningen.
Seija. Tror/ misstänker att jag har viruset utan symptom.. jobbat i 4
veckor mitt i smittan. Tar ks dagligen. Tror detta därför att jag jobbat
och varit nära smittade personer utan att själv ha skyddsutrustning
eftersom det inte fanns. Mer än 80 procent av ordinarie personal är
sjuka här.
Gisela. Min man jobbar med hundratals ungdomar och skateboard i
Malmö och har fått alla symptom som kan kopplas till COVID19
viruset (ej testad ännu). Jag agerade snabbt med att hälla i 1-2
"korkmått" (plus tio droppar tea tree olja) silvervatten i den cpap
maskinen han använder emot snarkning nattetid. Till min glädje ser jag
att detta silver häver symptomen mycket. För en vecka sedan hade min
man feber hosta muskelvärk mm. Nu är febern borta och mindre
symptom. Min man har till och med gått och lagt sig tidigare för att
som han uttrycker det lättar på trycket i lungorna. Han är annars en
riktig natt uggla. Tycker det är nästan kriminellt att FHM förvägrar
människor i Sverige att bli friska från COVID19 viruset med tex.
kolloidalt silver.
Carina. Ser en förbättring hos min man också som är Astmatiker
på 2 dagar med nebulisatorn och silver ingen hosta eller rossel!
Björn. Tänkte berätta om min svärmor och hennes corona.
Hon hade varit väldigt försiktig, och blev mest troligt blivit smittad
antingen på sjuk-huset eller apoteket.
Hon är sedan tidigare sjuk i cancer, KOL och har högt blodtryck.
Hennes ålder var ju inte heller till hennes fördel utan ytterligare en
riskfaktor, och därför blev vi väldigt oroliga när vi fick veta att hon har
corona.

Hon blev testad pga. hennes riskgrupper, och hade vård i hemmet.
Några dagar efter testet blir hon uppringd av sin läkare som bekräftar
att hon testat positivt för covid-19.
Som tur är har jag nog råkat tjata redan tidigare på att hon ska köpa sig
en nebulisator (Lidl sålde billigt), och KS har hon ju sen tidigare. Hon
började köra stenhårt med att inhalera och dricka KS, varje dag, fler
gånger om dagen. Vi körde videosamtal med henne dagligen, och
började snabbt se en förbättring.
Snart var hon symptomfri, och hennes läkare sa via telefon att hon inte
får göra något test för att bekräfta att hon inte bär på någon smitta, utan
att hon ska fortsätta hålla sig hemma tills hon varit symptomfri 6-7
dagar. Nåja, hon tänkte ändå blåsa på längre än så i sin karantän, för
hon hade ju läst om svensken som testat positivt efter 2 veckor
symptomfri.
MEN! Hon hade ju ett besök till sjukhuset denna vecka, sen tidigare,
och frågade läkaren hur hon ska göra för hon vill ju inte komma dit
och smitta ner folk. Jajamän, då kom dom hem till henne igår och tog
ett test ändå, och idag kom svaret - Hon testade negativt!
Bad henne be att få bli testad för antikroppar så fort som möjligt, vilket
hon ska göra.
Hon har varit hemma 42 dagar, och 26 dagar sedan dom konstaterade
att hon hade corona.
Anledningen att jag skriver detta är väl för att ge hopp! Hon hade inte
oddsen på sin sida, men fixade det bra! Så underliggande sjukdomar är
inte per automatik en dödsdom. Det är ABSOLUT en bra idé att
inhalera sitt KS, speciellt då detta är ett virus som slår hårt på
luftvägarna! Så har ni inte en nebulisator ännu - skaffa en! Lycka till
allihopa!
Ps. Jag fick hennes tillåtelse att skriva om hennes sjukdomsförlopp.
Hon är med i gruppen, och kommer säkert se vad ni skriver. Om hon
vill kommentera eller ej är upp till henne
Skriver från mobilen, så det är väl lite rörigt inlägg..
EDIT: många som undrar vad nebulisator är och vart man köper..
Den gör ditt KS till en fin dimma som du kan andas in och dra långt
ner i lungorna.
De två modeller jag har heter: Beuhrer IH 21, den andra är en
Ultrasonic Nebulizer jag beställt från Wish. Modell: MY520-A
När ni börjar med att inhalera KS så är det inte helt ovanligt att man
hostar, antar att det har att göra med att luftfuktigheten blir så hög.
Också vanligt att man får upp mycket slem, som man inte ens visste
om att man hade, för man har inte störts av det. Det är ju enbart bra!
Rekommenderar att man inhalerar 2-3 ggr om dagen, 5-15 min åt
gången även om man inte är sjuk. De flesta av oss KOMMER bli
smittade av detta virus, och då vill man ju ha lungor/luftvägar i bra
skick.. när jag väl blir sjuk så kommer jag inhalera betydligt mer än 23 ggr om dagen!
Går åt ca 1 tesked KS per gång i inhalatorn.
Mona Sandström. När viruset kom köpte jag c-vitamin i pulverform.
Läste om det här i gruppen. Jag har haft en flaska lonosil i skåpet i

flera år som jag inte använt. Började ta en 1/3 skopa c-vitamin. När jag
fick viruset fick jag halsont. Ökade då till halv skapa c-vitamin. När
jag sedan fick jobbigt att andas började jag med en skvätt 1-2 msk
lonosil i blandningen. Och det tunga trycket över bröstkorgen lättade.
Missade jag att ta min dos kom besvären tillbaka. Dock fick jag besvär
av syran i c-vitaminen när jag ökade dosen c-vitamin till 2-3 ggr/dag.
Magmunnen sa ifrån trots syraneutralt. Nu mår jag bra igen. Fick en
lindrig form av covid-19. Tack för tipsen här i gruppen.
Nillan. Även jag är i riskgrupp o 70++ samt lätt att få luftrörskatarr.
Fick hosta andningssvårigheter med utandning. Inhalerade KS från en
luftfuktare , bordstyp, den stod även på hela natten i sovrummet,fick
homeopatmedel av min Naturläkare, klarade av allt på 14 dagar.
så visst finns det grejer att ta till.
Janet. Tänkte bara dela med mig av min Covid-19 positiv erfarenhet.
Blev tät i näsan och trodde det var pollenallergi/förkylning. Varade
från Tisdag em och mådde bra igen Torsdag morgon. Hade det varit en
vanlig vecka i Oktober hade jag gått till jobbet. Men i dessa tider måste
man vara hemma 48 timmar efter förkylning/allergi. Ringer min
arbetsgivare som informerade mig om att jag skulle vara hemma/sjuk 2
dygn till. Jag blev irriterade/sur eftersom jag mådde bra och efter
mycket om och men fick jag tid för provtagning(jobbar inom vården).
Döm min förvåning när provet visade positivt på C-19. Har inte känner
mig sjuk förutom då. Varför har jag haft det så lindrigt? Kanske för att
jag tar min morgonshot KS tillsammans med 1 msk MSM,
askorbinsyra och nässelpulver varje morgon?? Senare under dagen tar
jag också ACV (äppelcidervinäger)med honung och vitlök. Detta tror
jag har optimerat mitt immunförsvar.
Jenny. Kan jag förenkla? Sjuk, nu med 7 dl silver senare närmast
frisk!! Detta utspritt under 48 timmar. Jag säger så här! Blev sjuk med
huvudvärk och heshet under fredag eftermiddag. Redan nu mår jag
bättre... var annan timme med Silvergrogg och andas KS! Vitaminer:
c,d och zink Andningsövningar och sov inte för länge...
Anonym, vars syster jobbar inom vården hörde av sig och ville
anonymt dela denna spännande berättelse om behandling av Covid-19:
Hej! Tänkte skriva lite angående Corona ”Covid-19”.
Min syster jobbar på ett sjukhus i Skåne. Hon fick för ca 5 dagar sedan
konstaterat att hon har Corona. Jag pratade med henne för 48 h sedan
och under samtalet kunde hon inte säga 1 mening utan att hosta
lungorna ur sig. Hon kunde inte ens prata utan att hosta. Feberfrossa
och hosta samt smärta i lungorna. Hon berättade att hon kände att det
skar i bröstet när hon hostade. Hade knappt nån kraft att prata med
mig. Hon lät helt slut i telefonen.

Ca 15 min efter samtalet kom hennes son utanför mitt hem. Jag
slängde ner en burk med C vitamin samt 2 liter KS och en burk Dvitamin+K.
Efter att ha tagit 3 Tabletter C vitamin på morgonen plus 2 D-vitamin
och 3 C-vitamin vid 13.00 samt på kvällen innan hon lagt sig återigen
3 C-vitamin och 2 D-vitamin, så ringde jag idag upp henne och frågade
hur hon mådde idag. Hon frågade mig ”vad fan var det för vatten du
skickade till mig och alla dom vitaminerna. Hur visste du att det skulle
hjälpa?. Jag känner knappt av nån smärta i lungorna och febern samt
hostan är nästan borta helt”.
Hon bad mig skicka länk på KS samt alla vitaminer då hon tänker köpa
till sin familj också. Hon sa att hon inte fattat att det funkade.
Alltså hon tog 9 st C-vitamin (1000mg) samt 4 st D-vitamin+ K och 3
halvfulla glas med Ks under första 24 timmarna. Dag 2 ökade hon
intaget av KS och C vitamin till ca 11 tabletter och nu 48 timmar efter
mitt första samtal med henne så lät hon som en helt annan människa.
Det var alltså så pass illa för 48 timmar sedan att jag helt ärligt var
rädd att hon skulle dö. Jag hörde på hennes röst mellan hostattackerna
att det var allvarligt.
I dag 48 timmar senare kunde hon prata utan att hostan avbröt henne.
Hon hostade endast 1-2 gånger under vårt samtal. Hon erkännde att
hon var skeptisk till alla vitaminer och ”Det där vattnet” jag gav henne.
Men nu bad hon mig alltså om länkar till produkterna så att hon kunde
beställa hem mera. Hon är inte helt frisk. Men hostan är nästan helt
borta och febern också.
Tror starkt att C vitamin tillsammans med D+ K vitamin och KS
verkligen gjorde skillnad.
Jag har bunkrat upp med ca 1500 tabletter C-vitamin och 5000 Dvitamin och 15 liter Ks. Mina föräldrar som är äldre har sedan 1,5
månaders tid tagit C-vitamin tillsammans med D och Ks varje dag.
Dom själva anser att dom orkar mera och mår bättre. Så nån effekt har
den vill ja tro.
Uppföljning:
Hoppas verkligen fler börjar förstå att C vitamin och Ks i höga doser
funkar perfekt.
Det gick från ångest att förlora en syster till att hon bara 2 dagar senare
ringer och är glad i telefonen. Hon ber om ursäkt för att hon hånat mig
alla gånger jag pratat om KS och c vitamin.
Helt otroligt är det. Hoppas bara att fler inser det jag och många andra
redan förstått.

Marita Jonsson. När jag började få symptom på covid-19 hämtade min
man fram en flaska med ks. Vi började båda två ta slurkar av det.
Dagen efter kom jag på att tillsätta det även i min c-pap. Jag fick bara
en lindrig variant av covid-19. Hade symptom i nio dagar. Nu har jag
varit utan symptom i tre dagar. Plus att mina fötter ser bättre ut än på
flera herrans år. Jag hade svårt att andas i 3-4 dagar, fick även flera
gånger kärlkramp.
Lotta. Ks finns alltid hemma hos mig!!!! Jag skötte min mamma i
hemmet när hon hade Covid-19. Drack och sprejade i näsan. Jag
klarade mig galant. Plus en massa näringstillskott som jag tagit en
längre tid.
Eva. Den här pajjasdrickan (KS) har räddat mitt liv! Covid-19. Även
läkaren som jag har besökt efteråt viskade till mig drick c vitamin och
den här pajasdricka tillsvidare! Läkaren hade skrivit ut antibiotika till
mig. Men efter en vecka med KS och C vitamin behövde jag inte ta
antibiotika. Jag gjorde hur de skrev här i gruppen och det fungerade
...min nebulisator kom efter jag blev bättre ... jag drack rent KS med
lite citron i ca 20-30 ml varje eller varannan timme på början ... c
vitamin ca 10 gr 4000 mg ... det var på första dag och natt sedan blev
jag bättre och minskade ... till min man behövdes mycket mindre dos
och han blev bra också.
Kalle. Jag blev själv frisk från corona av. Ks så vet vad jag själv
upplevt. Det vet jag ju inte tlll 100% men alla symtom stämde in så då
borde det varit corona. Jag mixade att köra silvergrogg och att ta små
klunkar med rent silver. Sen körde jag även ren c-vitamin samt undvek
allt socker och gluten som ju är som bensin för virus.
Bodil. Jag skulle vilja testa mig för att veta säkert om det var Covid-19
jag hade, men har inte mage till att göra det då provtagningen är så
belastad. I så fall botade jag mig själv med MSM, ks och vitaminer.
Jag kände mig frisk efter 3 dagar. Jag kom hem från Thailand den 30.
mars och blev sjuk den 2. april. Det började med huvudvärk, det
kändes som jag blev skuten i huvudet med många pilar inom ett.
område + jag fick mycket ont i halsen på ena sidan så det var mycket
svårt att svälja och prata. Jag trodde innan jag tittade mig i halsen att
det var en halsböld, men då jag tittade var det en typisk virus hals.
Tonsillen på vä. sida var lätt förstorad. Jag kände att det blev
smärtsamt, tungt och svårt att andas spec. över vä. lunga. Då började
jag med aggressiv behandling av ks och vitaminer. Då det tjocka sega
slemmet lossnade började jag hosta och det var så smärtsamt så jag tog
MSM, och det var effektivt! Jag sov nog 15-17 timmar varje dygn.
Vaknade upp med jämna mellanrum pga. hosta och fyllde på med
vätska, näring, ks och vitaminer. Jag kände hur lymfan i magen
jobbade. På 4:e dagen kände jag mig helt frisk! Tänk om dom kunde
ge alla människor på vårdhemmen ks i profylaktisk syfte, då hade dom
fått en mycket bättre livskvalitet och många har sluppit lidande och
död av detta hemska virus. Det är bedrövligt att detta

vattenreningsprodukt inte får användas i skolmedicin. Det har inga
biverkningar. Läkemedelsverket är dom rädda för att gå emot
socialstyrelsen? Eller är det korrupt så läkemedelsindustrin är
inblandat i den här? Socialstyrelsen skall vara Sveriges
kunskapsmyndighet för god vård och omsorg på lika villkor, men hur
mycket kan dom egentligen? Varför händer det inget? Forskning skulle
vara en bra lösning!!! Alavis msm från ion silver, apotekets
kosttillskott C-vitamin 200 mg zink 10 mg i samma brustablett, + vital
body athlet inneh. grönläppad mussla och inneh C, D Zink.
Marie. Hörde först igår att Corona (högst troligen) fanns i Sverige dec,
jan - trodde "vinterns influensa" påverkade andningen men det måste
vart C som jag + minst 3 kollegor fick i jan. Vi 2 som groggade KS
blev snabbt bra, andra jättesjuka. Ena blev bra i lungor först när hon till
slut accepterade ta emot KS (1,5 mån efter..)
Helene. Jag har nyligen bekämpat Corona med Kolloidalt Silver och är
nu frisk.
Gunilla. Jag är astmatiker och hostade i princip hela hösten, svårt att
veta om det var astma lr ngt annat skit... vanlig flunsa fick jag dock
inte... med akutmedicin och ökat intag av KS samt Björkaska har jag
blivit klart bättre.
Helen. Misstänker att min son haft Covid-19, men vem vet. Han hade
feber, huvudvärk, början till hosta och ont i halsen men vi motade bort
det med ks. Gick över på 3 dagar .
Elisabeth. Vårdat min man med Corona , Ks höga doser C och Dvitaminer fick honom ur feberdimman som varade under 15 dagar,men
viruset gick aldrig ner till lungorna tack vare ks som hindrade viruset
att fortplanta sig dit,han har en lång väg att gå förm återhämtning, men
han slapp intensivvård.
Nina. Jag och min man hade tydliga Coronasymtom i 5 veckor innan
det helt försvann, och jag tror vi har KS (+ lite Renat och pressad
citron) och mycket C och D-vitamin att tacka för att det var så väldigt
lindrigt...
Natalia. Tog mig genom Corona med Ks. 5 Alvedon under värsta
febern och inget annat! Så jag säger oxå: det fungerar! Ja, positiv (
jobbar inom vården och vi testas kontinuerligt...). Mina symptom kom
i lördags och jag kraschade: värk i kroppen från helvete och inte
huvudet minst, ont i lungorna, hosta, feber. Har sovit 20 timmar av
dygnet. Idag efter 4 dagar är det första dagen jag är på benen. Knappast
någon hosta, zero feber och energi tillbaks som vanligt! Har använt ks i
många år nu. Tar även preventivt men viruset ”ville” ändå ha mig. Så
när jag var som sjukast tog jag varann timma en shot! Höftar!

Helene. Emma Frans är ju fullkomligt dårpippi. Jag har hällt i mig KS,
Liposomal C-vitamin, D3 vitamin, Zink och är nu frisk från Covid 19.
Maken till otäckt virus har jag inte varit med om i mitt långa liv.
Elisabet. Jag drack ca 0,5 lit/dygn när jag var sjuk, kom rätt lindrigt
undan.
Emma. Jag tycker att KS hade en jävla bra effekt! Jag har ju använt
nasonex och Otrivin och neseril ja alla olika i 5 veckor. Men är så rädd
att bli/ kanske redan är beroende, så nu idag har jag sprayat näsan med
KS och den hade en supereffekt.
Lars. Jag bände upp en tom nässprayflaska och fyllde upp den med
KS. Den är nu extremt mer effektivt än med det som fanns i den
tidigare(Nezeril). För mig räcker det med fem pumpningar på var sida
varje morgon, lika många i på kvällen i förebyggande syfte om man
varit ute bland folk.
Jessie. Alla mina 3 barn har varit sjuka. Det krävs mycket mer än
några matskedar KS när man väl blivit sjuk. Min stora dotter behövde
5 dl per dygn plus inhalationer då vände det snabbt på 2 dygn. Det är
skillnad när man blivit sjuk och innan blir sjuk. 2-3 matskeder om
dagen när du är frisk är super bra. När du är sjuk räcker inte detta.
Christina. En dag med nack o huvudvärk, skakade så mycke att jag
inte kunde stå upp, skakningar o frossa under natten, helt bra dagen
efter, nästa dag ont i halsen långt ner i bröstet, hosta o genomsnorig.
Drack 1 dl KS med lite pressad citron x 3, samma nästa dag, helt frisk
dag tre och har varit det sedan dess. Tar en slurk dagligen nu, Hade
varit intressant att veta om det var coronan men är inte testad.
Anne. Jag var sjuk i Covid-19 men blev frisk efter 1 vecka och jag
togflera gånger om dagen ks c vitamin och timjante. Men jag har flera i
min bekantskapskrets som har dött och de tog inget av detta.
Bengt. Fick konstig hosta inatt!! Tog en 1/2 dl gurglade och svalde !!
Hostan puts väck!! Hur många liv hade sparats med KS i lungorna ??
Eva. Fick feber i går em som steg till 38.4 vid 00.30 in att. Druckit
silvergrog hela natten, 36.4 i morse kl 09.00 gjort slut på 1 liter KS på
ett dygn. Feberfri och frisk fortfarande.
Margit. Jag tog 0.5 dl ls var 3:e timme. Då försvann febern och värken
i lungorna. För övrigt gick jag nog igenom allt i vanlig ordning. Fick
ingen hosta, antar att ks bidrog där.
Ingela. Acetylsystein, ks ihop med lite vin alt citron, timjante och
andningsövningar hjälpte mig.

Carin. Jag har känt mig småkrasslig tät i näsan ruggig några gånger
undet Corona perioden, då har jag tagit silvergrogg, inget har i vart fall
brutit ut. Sprejar näsan och svalg flera gånger om dagen speciellt då
jag varit ute. Jag tänker så här kanske att man inte blir lika sjuk om
man får det. 11
Margit. Tog ks när det gjorde för ont i lungorna och det onda försvann
tillsammans med febern. Däremot var alla andra Corona-symptom
kvar. Man ska nog inte räkna med att man slipper influensan men vissa
delar av den går lättare att komma igenom med ks.
Maiken. Nu måste jag berätta sambons coronaresa... Sambon har
nedsatt lungkapacitet på bara 60% funktion. Han har även astma och
ett gäng andra naturallergier. Söndagen den 10 maj (idag 3 veckor
sedan) började han känna av sjukdomssymtom som snuva och
nysningar och skyllde då på våra blommor. Tisdagen kom
hostningarna och han såg betydligt medtagen ut och då konstaterade vi
ihop att det här är ingen allergi. Hostningarna blev värre, smak och
lukt försvann, han blev otroligt trött och fick problem med andningen.
På fredagen åkte vi in och försökte göra ett test men blev tvärnekade.
De sa dock att det är corona han har och blir han minsta lite sämre
måste han åka in och mäta syresättningen i blodet. Den var på 98% och
fick inte komma under 92%. Han skulle antagligen behöva läggas in,
det här var ju bara dag 5. Sedan den fredagen har jag fått honom att
stoppa i sig 1/2 dl ks varje morgon och varje kväll, D-vitamin i
brustablett, C-vitamin i pulverform, 3 st restorate (fitline) och 1
morgondrink (fitline) varenda dag. Även jag har tagit detta för att inte
utveckla symtom. Redan på lördagen, alltså bara över natten, märktes
en skillnad i förkylningssymtomen. Hostan blev smått bättre men
aldrig sämre än från fredagen, dock var den rejäl redan då. Lukten kom
tillbaka efter några dagar och smaken efter ca 1 v. Tröttheten var vad
som märktes mest och vi boostade med lite C-vitamin när han kände
sig slut. Han sov ca 19 h/dygn, och han sover vanligtvis 5-7h/dygn och
är utvilad... i söndags kände han sig symtomfri, alltså efter 2 veckors
sjukdom, och satsade på att gå till jobbet på tisdagen. På måndagen tog
flaskan med ks slut, men vi tänkte inte att det gjorde någonting
eftersom att han nästan var frisk. Tji fick vi, och de ytliga
småhosntingarna han hade blev värre och i torsdags hade de blivit
riktigt illa och satt sig nere i lungorna igen. Då for jag till mamma för
att hämta ks då jag visste att hon hade och fick i honom 1/2 dl samma
kväll, och redan på fredagen, dagen efter, märker vi att hostningarna
krypit tillbaka till ytliga igen och han känner sig betydligt bättre. Då
säger min tidigare skeptiske sambo till mig, som innan endast gått med
på att ta detta för att det är ofarligt och för min skull, att "om jag inte
hade tagit det här kanske jag hade legat på sjukhus, och kanske till och
med varit död?". En fruktansvärt skrämmande tanke, men hans lungor
hade inte klarat speciellt mycket ansträngning, och vi märkte en otrolig
skillnad bara över natten. Tack för kolloidalt silver! Jag är helt
övertygad om att jag hade bott själv här hemma med dottern på 2,5 år
just nu om inte detta fanns. Vill även tillägga att vi har levt som

vanligt, delat säng, soffa, toalett, även vattenglas och gaffel vid
tillfällen, vi har inte varit noga med någonting, och jag har inte haft ett
enda symtom. Alla får ju inte det heller men även det är jag otroligt
tacksam över! Vitaminerna kommer i alla fall jag fortsätta ta i samma
mängd för jag har sällan varit så pigg och glad som när jag får i mig
allt detta.
Tomas. Jag hade Covid 19 och är nu 27 dagar senare helt återställd
(förutom smak och lukt bortfall, fast det blir stadigt bättre) och har
återgått till mitt jobb. Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar
som gett mig ovärderliga tips jag har fått, utan alla bra tips kanske
sjukdomsförloppet hade blivit mera långdraget och slutat värre. Jag har
också blivit inspirerad till ett mera sunt leverne! KS, Zink, C,och Dvitamin, NAC-pulver, Indian tonic water,, Ingefära,vitlök,peppar,
gurkmeja. Jag drack 3-4 silvergroggar per dag ca 0.5dl. + pressad
citron och rödvin/vodka brukar de med erfarenhet säga.
Mirja. Jag hade alla symptom på corona men blev aldrig testad. Jag
var nästan medvetslös i 4 dygn men varje gång jag vaknade tog jag
stora doser d3-vitamin och msm med C-vitamin . Säkert 4 ggr
rekomenderad dos varje dygn. Jag tog 1/2 dl ks samtidigt och inhalera
tills jag somnade igen men det verkade hjälpa . Va frisk efter 10 dagar.
Janina. När jag mådde dåligt och hade svårt med andningen i nästan 2
månader så blev jag ändå aldrig sämre än så. Småfeber som kom och
gick, orkeslös, tungt att andas och sprängande huvudvärk. Jag är
övertygad om att mina vitamintillskott och Kolloidalt silver hjälpte
mig. Gjorde även egen juice dagligen på apelsiner, massa ingefära och
gurkmeja, rödbetor mm. Tungandningen lättade varje gång jag drack
juicen och jag kunde helt enkelt inte få nog av den! La senare även till
MSM och det var då jag blev helt bra i luftvägarna-till slut!
(Astmasprayer hjälpte inte under denna tid, vilket de annars brukar
göra vid infektionsastma, så detta var något annat).
Anonym. Jag har precis genomlidit covid-19. Feber på över 40 grader,
hosta o slem men med egentillverkat kolloidalt silver har jag fria
luftvägar, tempen nere på 37,1 och smaken på väg tillbaka. Utan silvret
hade jag legat i respirator nu. Ville bara ge min bild av hur
verkligheten fungerar.

Användning av KS med nebulisator
Cecilia. Såvitt jag förstått är det bra att slemmet kommer upp.
Fredrik. När du andas in från en nebulisator får du ned silvret i
aviolerna och slem börjar lösas upp. Fortsätt så kommer det släppa var
efter du får ren lungorna. Så funkar det för mig i varje fall
Liselotte Låås. Jag hostade också mer i början så antar det är normalt
hostade bara typ de första dagarna.
Alexandra. Min erfarenhet är att det är lite hostigt till en början men
lungorna vänjer sej och det blir lättare att andas.
Susanne. Lungorna som rensar rent, inget att oroa sig för.
Björn. Det är ju superbra!!!! Du får slemmet att lossna, och hostan får
upp det. Många som börjar med KS i nebulisator får hosta i början, och
får upp mycket slem. Som man inte visste om tidigare eller besväras
av. Jag är en av dom! När man kört med nebulisatorn ett tag så
försvinner hostan (finns antagligen inget kvar i luftvägarna dom
kroppen vill ha upp).
Bladdson. Jag vet det fungerar låg själv i finnmark i lastbilen i några
dygn januari o februari med andnöd o hosta blod inge lukt o smak
hosta sönder både lunga o revben vidandnöd.Har alltid silver med i
lastbilen lika med vitaminerna har haft kronisk bronkit i 40 år så vet
varför och då var det ej bronkit. Men har man 50 mil till sjukhuset då
tar man bil direkt till nån som har nebulisator o silver o gör det bästa
av det.
Marita. När jag började få symptom på covid-19 hämtade min man
fram en flaska med ks. Vi började båda två ta slurkar av det. Dagen
efter kom jag på att tillsätta det även i min c-pap. Jag fick bara en
lindrig variant av covid-19. Hade symptom i nio dagar. Nu har jag
varit utan symptom i tre dagar. Plus att mina fötter ser bättre ut än på
flera herrans år. Jag hade svårt att andas i 3-4 dagar, fick även flera
gånger kärlkramp.
Ann-Charlotte. Jag har hållt på några veckor nu. Har haft slemhosta
sedan jag hade TWAR 1999....var jättedålig i min andning o fick till
slut en 5-dagars Prednisolonkur. Blev mkt bättre. Så har jag toppat
med KS. Lägger 7-8ml i nebilusatorn morgon o kväll. Känns riktigt
bra.
Birgitta. Nebulisator och KS. Funkat på flera i min omgivning.
Jasmina. Har införskaffat en nebusilator, provade den och kände stor
skillnad efter att inhalerat en stund med KS i. Kände mig piggare och
lättare att andas. Jag är rökare, har twar och misstänkt Corona. Ville
bara tipsa.

Mi. Hade jätteont i lungorna förra veckan. Körde KS i nebulisator i 3
dagar. Borta.
Louise. Corona. Min man sa att han fick lättare o andas o fick/får upp
en hel del, han körde ca en minut 2 ggr om dagen, jag gör samma nu i
förebyggande. Jag har alltid haft ett dåligt immunförsvar , när jag blev
förkyld kunde jag ligga däckad i tre till fem veckor, började dricka KS
i september o fick min första förkylning nyss, det har gått tre dagar o
jag är på benen igen.
Gary. Förmodligen kan KS i nebulisator få väldigt många att må
bättre. Många läkare känner till effekten av silver men kan inget säga.
De fåtal som vågar, blir hotade att legitimationen kommer att dras in.
Sorgesamt att folieringen av alternativen går ut över människors hälsa.
Susanne. Jag har använt KS i nebulisator varje gång jag har haft
jobbigt att andas sen jag blev smittad med Covid-19 och det har hjälpt
på en gång. Det blir påtagligt bättre. Jag har varit sjuk i 4 veckor nu
och symtomen har börjat avta. Men de kommer o går fortfarnde
litegrann. Tagit covid testet för vård o omsorgspersonal, 2 ggr. Första
var positivt o det andra testet tog jag 2 veckor senare o det var negativt.
Helen. Jag använder Nebilusator inköpt hos Med24.se . Andas in 10
ml x 2-5 ggr/dygn, ger mig hosta dvs kroppens sätt att rensa
andningsvägarna. KS går inte att överdosera innehåller 99,999% vatten
och kroppen innehåller ca 80% vatten som vid symtom behöver renas
. Använt KS sedan 2002. Jag upplever in genom munnen och ut
genom näsan som bäst.
Sandra. Covid-19 och nebulisator, det gick bra. Andningsbesvären
borta.
Lotta. Jag har troligen Corona, inte testad som de flesta inte heller är,
men kan många av symtomen. Använder KS både som spray, dricker
det och inhalerar. Inhalerar ofta! Ca 8-10 ggr/dygn med 50 inandningar
per gång. Hjälpt mig att få bort smärtan i bröstet och att få upp det som
sitter fast.
Jessie. Min barn var supersjuka i covid-19 med dubbelsidig
lunginflammation och 41 graders feber. Den ena lilla tvååringen hade
40-41 graders feber i 8 dygn. Men däremot tillfrisknade dom alla
snabbt när jag äntligen fick hit en ultrasonisk luftfuktare så dom kunde
inhalera KS ofta. 2 av mina barn har astma. Men hon som var sjukast
av de små tvillingarna har ingen bakomliggande sjukdom. Dom
inhalerade KS i 2 dygn 5-6 ggr per dag. 5-10 min. När de väl sov
kortare stunder kväll/natt hade jag den stående intill deras ansikte en
kvart åt gången. Efter 2 dygns inhaleringar var det redan 80 procent
bättre. Därefter fick dom inhalera morgon och kväll en vecka till. Det
gick snabbt över sen och ingen av de 3 har några sviter efter pärsen.

Dom hostade mig i huvudet konstant men jag drack 1,5 - 2 liter KS
med citron om dagen och inhalerade morgon och kväll och tog 10000
uq D vitamin och massa c-vitamin. (Det gick åt 25 liter KS under dessa
veckor. Hoppas ni klarar er undan!
Ann. Jag läste någonstans om att använda ks med nebulisator skulle
vara bra. Har en väninna som har haft corona och hon har körs ks i sin
luftfuktare och hon är på bättringsvägen efter ca två veckor.
Jessica. Vi fick troligtvis corona, och min man fick lite andnöd. Tack
vare nebulisatorn så behövde han inte åka in till sjukhus för
syrgashjälp. På slutet när man har lite hosta och det känns svårt att få
upp skräpet, så kör man en stund i nebulisatorn och det blir lätt som en
plätt att hosta upp skiten. Den var en väldigt bra investering.
Göran. Efter några dagar och ont i lungor med covid-19 så började jag
med KS i nebulisator. Tog nån timma så försvann värken och det som
gjorde ont. Väldigt tacksam för det – helt fantastiskt.

