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COMPARTILHE ESSE GUIA O MÁXIMO QUE CONSEGUIR, E, AJUDE A SALVAR VIDAS! 

Este é um material é gratuito, a revenda deste 

não está autorizada. 

 

AUTOR: LUIZ PADALINO  

 

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO É APENAS INFORMATIVO, O USO DE TAIS 

SUBSTÂNCIAS É DE SUA RESPONSABILIDADE. 

CONSULTE SEU MÉDICO OU TERAPEUTA PARA LHE ORIENTAR  

MELHOR A RESPEITO DO SEU CASO. 
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FÁRMACOS RECOMENDADOS PELA COMUNIDADE CIENTÍFICA: 

Você provavelmente não usará estes, a não ser que for especialista e tenha contatos para 
aquisição, ficarão aqui apenas a título de CURIOSIDADE.  

São utilizados em caso de aquisição da virose (não são usados como preventivos), a 
Cloroquina é um deles e começarão os testes no BRASIL. 
 

 

1-) REMDESIVIR 

Não achei fonte para compra, seria um dos fármacos mais eficazes que existem para o 
coronavírus de acordo com testes científicos iniciais. 

 

2-) RITONAVIR/LOPINAVIR 

https://www.buy-pharma.md/Lopinavir-Ritonavir-p-1296.html 

 

3-NEFILNAVIR 

https://vse-preparaty.ru/drugs_list/price-virasept-medicament 

 

4-) HIDROXICLOROQUINA +AZITROMICINA 

Antes de pensar em usar, veja o vídeo a respeito da análise científica da cloroquina. 

https://www.buy-pharma.md/Lopinavir-Ritonavir-p-1296.html
https://vse-preparaty.ru/drugs_list/price-virasept-medicament
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FÁRMACOS RUSSOS 

 

Os fármacos abaixo são comuns na Rússia, entretanto de mais difícil acesso no 

Brasil, caso não seja do seu interesse, pode ir direto aos suplementos. 

 

1- ARBIDOL (UMIFENOVIR) 200MG 

Onde comprar: https://cosmicnootropic.com/collections/immune-
stimulants/products/arbidol-umifenovir  

Como utilizar: Em caso de suspeita de infecção instalada utilizar 200 mg 4 vezes ao dia ou 
seja a cada 4 a 6 horas por 5 dias seguidos  

Quantidade  para comprar: duas caixas de 20 pílulas São suficientes para realizar o ciclo 
acima,  porém eu compraria mais para garantir e utilizar para qualquer outro tipo de 
infecção que porventura você possa pegar. 

 

Outro possível local para compra: (Ao contrário do primeiro link não tenho certeza da 
confiabilidade deste). 
https://www.eapteka.ru/goods/active_ingredient/umifenovir/?fbclid=IwAR1IkEHNY31Wxdor
CTcLE1PgWnSlvl4SgLBJCtX351LiW2WsHEJCa2IqpdY 

 

MECANISMOS DE AÇÃO 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Droga de amplo espectro antiviral 
• Eficiência similar ao tamiflu 

• Baixa toxicidade 

• Rapidamente absorvida distribuída aos órgãos e tecidos 

 

https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/arbidol-umifenovir
https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/arbidol-umifenovir
https://www.eapteka.ru/goods/active_ingredient/umifenovir/?fbclid=IwAR1IkEHNY31WxdorCTcLE1PgWnSlvl4SgLBJCtX351LiW2WsHEJCa2IqpdY
https://www.eapteka.ru/goods/active_ingredient/umifenovir/?fbclid=IwAR1IkEHNY31WxdorCTcLE1PgWnSlvl4SgLBJCtX351LiW2WsHEJCa2IqpdY
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INDICAÇÕES 

• Influenza do tipo A e B  

• Rotavírus  

• Investigada para hepatite C 

 

MAIS 

• Resposta humoral 

• Produção de interferon 

• Capacidade de fagocitose dos macrófagos 

 

MENOS 

• Fusão entre o capsídeo viral é membrana celular alvo prevenindo A entrada A célula 

• Severidade e complicações da influência 

• Risco infeccioso, no uso profilático  

 

 

2- TREKRESAN 

Onde comprar: https://cosmicnootropic.com/collections/immune-
stimulants/products/trekresan?variant=17923268051009 

 

Modo de usar:  

Para prevenir infecções-Utilize 0.2 gramas ao dia por 7 a 14 dias 

Para tratar a infecção já instalada-Utilize 0.6 gramas No primeiro dia e a partir do segundo 
dia utilize 0.2 gramas diárias por mais 7 dias. 

Repetir o procedimento a cada um a dois meses. 

Total para comprar:  Cada caixa de 20 pílulas de 0.2 gramas irão durar um ciclo inteiro e 
ainda sobrarão 5 capsulas para o próximo ciclo.  

 

MAIS 

• Restauração sistema imune 

• Performance mental 

• Capacidade Endurance 

• Efeito adaptógeno 

• Resistência do organismo contra: 

 

https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/trekresan?variant=17923268051009
https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/trekresan?variant=17923268051009
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 Hipóxia  

  baixas e altas temperaturas  

 adversidades ambientais. 

 

• Produção de interferon alfa e Gama 

• Imunidade celular e Humoral 

• Fagocitose de macrógagos 

 

MENOS 

Toxinas (Neutralização) 

 

3- LAVOMAX (Tilorone) 

Onde comprar: https://cosmicnootropic.com/collections/immune-
stimulants/products/lavomax-tilorone 

 

Modo de usar: Um tablet ao dia durante os primeiros dois dias, após isso um tablet uma 
vez a cada dois dias. 

Utilizar no máximo algo entre 10 a 20 tablets totais. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

INDICAÇÕES: 

• Influenza 

• Outras infecções agudas respiratórias 

• Hepatite 

• Herpes 

• Citomegalovírus 

• Virus neurotrópicos 

 

MAIS 

• Produção de interferon alfa beta e delta  nas células do: 
 

 Epitélio intestinal 

 Hepatócitos 

 Neutrófilos 

 Linfócitos t 
 

https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/lavomax-tilorone
https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/lavomax-tilorone
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• Crescimento de células da medula óssea 

• Produção de anticorpos 

• Regulação da taxa entre os linfócitos th/treg 

 

MENOS 

• Translação viral na célula infectada  

• Disseminação viral 

 

Moduladores do timo 

Abaixo coloco três opções diferentes que agem mais ou menos com mecanismos 
parecidos, 

VLADONIX-  mais caro por ser mais conhecido de possuir estudos embasando sua 
eficácia.  

THYMALIN- É bom, porém O Inconveniente é a utilização injetável. 

THYMOGEN-  Possui um foco mais específico para infecção via trato respiratório uma vez 
que é um spray nasal,  é prático e poderia ser uma boa para o caso de suspeita 
coronavírus. 

 

VLADONIX 

Onde comprar: https://peptide-bioregulator.com/product/thymus-peptide-vladonix/ 

Modo de usar:Uma a duas cápsulas de duas a três vezes ao dia 15 e 20 minutos antes 
das refeições por um período total de 10 dias. 

Repetir o protocolo a cada 3-6 meses  

Total para comprar: Uma caixa de 60 cápsulas é suficiente para um protocolo com 
dosagem máxima. 

 

 

THYMALIN 

Onde comprar:  https://cosmicnootropic.com/collections/immune-
stimulants/products/thymalin-thymus-extract 

Modo de uso: Diluir o conteúdo do frasco em 1-2ml de solução de cloreto de sódio, As 
injeções deverão ser feitas de forma intramuscular diariamente  

Dose diária pode variar de 5 a 20 MG de 3 a 5 dias seguidos  

O protocolo poderá ser repetida Após qualquer período entre 1 a 6 meses. 

https://peptide-bioregulator.com/product/thymus-peptide-vladonix/
https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/thymalin-thymus-extract
https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/thymalin-thymus-extract
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Total para comprar: Um combo de 10 frascos de 10 mg são suficientes para um ciclo de 
tratamento. 

 

THYMOGEN 

Onde comprar:  https://cosmicnootropic.com/collections/immune-
stimulants/products/thymogen 

 

Modo de usar: 

Versão injetável- 100 microgramas , Aplicado de forma Intramuscular uma vez ao dia, 
Durante 3 a 10 dias. 

Versão nasal-Uma borrifada em cada narina duas vezes ao dia. 

 

Para prevenção:3-5 dias seguidos De uso  

Para tratar infecção já instalada: 10 dias seguidos De uso  

Total para comprar: Um único spray é suficiente para mais de 2.5 ciclos de tratamento. 
 

https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/thymogen
https://cosmicnootropic.com/collections/immune-stimulants/products/thymogen
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SUPLEMENTOS 

Obviamente que você não precisa utilizar todos, assista meus dois vídeos a respeito 
do assunto para entender os mecanismos de ação de cada qual e assim pode optar 
por aqueles que mais se enquadrarem em suas necessidades. 
 

Caso fique confuso (a) com tantas opção, colocarei ao final as “prioridades” que eu faria para 

mim na falta de R$. 

 

SUPLEMENTO DOSE COMO USAR ONDE COMPRAR 

VITAMINA C ORAL-

DOSSES MASSIVAS 

10 a 30 gr ao dia. 

Alguns casos até 

mais. 

 

 

Dividir a dose várias 

vezes ao dia (4-6x) 

Para entender a dose 

exata a seu caso, leia o 

GUIA de vitamina C, 

disponível 

gratuitamente no site. 

https://loja.luizpadalino

.com/imunidade 

 

Azul de metileno 

1( 500ug) a 6 

gotas (3mg) do 

azul de metileno 

a 1%. 

Dose irá depender de 

tolerância, pessoas 

hipertensas, não tomar. 

https://loja.luizpadalino

.com/azul-de-metileno-

forte-1-500-mcg 

LDN 3mg 

1 dose antes de dormir. 

“Em caso de insônia o 

uso diurno é permitido” 

https://body-

pharma.lojaintegrada.c

om.br/ldn-60caps 

Extrato de folha de 

oliveira 
1.5gr 

1 dose 3x ao dia, uso 

para prevenir. 

MANIPULAÇÃO/ 

INTERNET 

https://loja.luizpadalino.com/imunidade
https://loja.luizpadalino.com/imunidade
https://loja.luizpadalino.com/azul-de-metileno-forte-1-500-mcg
https://loja.luizpadalino.com/azul-de-metileno-forte-1-500-mcg
https://loja.luizpadalino.com/azul-de-metileno-forte-1-500-mcg
https://body-pharma.lojaintegrada.com.br/ldn-60caps
https://body-pharma.lojaintegrada.com.br/ldn-60caps
https://body-pharma.lojaintegrada.com.br/ldn-60caps
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Beta 1,3/1,6 glucan 

 
500mg 

1 dose, 3x ao dia, junto 

às refeições 

 

Obs: Cogumelo Reishi é 

rico em Beta Glucana e 

poderia ser usado. 

Levedura Nutricional 

(Diferente de levedo de 

cerveja) também possui 

beta glucana. 

MANIPULAÇÃO/ 

INTERNET 

Monolaurina 

 

 

500mg 
1 dose, 2x ao dia, uso 

para prevenir. 

MANIPULAÇÃO/ 

INTERNET 

DHEA 50mg 
1 cap. Ao acordar, uso 

para prevenir. 
INTERNET 

Autohemo 

ozônioterapia menor- 

10-20ug/ml para 

10ml totais. 

 

1x na semana por 

tempo indeterminado 

Procure uma clínica 

especializada 

O tratamento ajudará 

na oxigenação tecidual 

e geração de energia, 

favorecendo e muito no 

controle a problemas de 

atenção, foco, cansaço, 

além de estimular a 

imunidade. 

Vale super a pena como 

agente profilático para 

tudo. 

Se não tiver R$ para o 

procedimento, pode 

fazer a auto-

hemoterapia 

tradicional. 

 

Prata coloidal 10 à 30 ppm 

2 colheres de chá, 

manhã/tarde e noite. 

Somente se tiver pego a 

infecção. 

INTERNET Procure de 

boa procedência 
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KALOBA 30 gotas 
3x ao dia, até acabar o 

pote. 
Farmácias 

Lactoferrina 250mg 
1 cápsula/ dia junto às 

refeições 

MANIPULAÇÃO/ 

INTERNET 

Fucus vesiculosos 500mg 
1 cápsula ao dia junto à 

comida. 

MANIPULAÇÃO/ 

INTERNET 

Berberine 500mg 
1 à 2x ao dia junto à 

comida. 

MANIPULAÇÃO/ 

INTERNET 

N-ACETIL-CISTEÍNA 600mg 
1 à 4 x ao dia, com ou 

sem comida. 

MANIPULAÇÃO/ 

INTERNET 

LEUCOGEN 

(Extrato timo) 
80mg (cápsula) 1 à 2 cápsulas/dia Farmácias 

LEVAMISOLE 

(Vermífugo e 

estimulador do timo) 

150mg 

Usar  2x na semana 

durante 8 semanas. 

Descansar 30 dias e 

repetir o processo. 

FARMÁCIAS 

ANNITA 500-600mg 

2x ao dia por 5 dias 

“Protocolo anti-viral 

baseado em estudos” 

Usar com cautela 

devido a possível 

inflamação oriunda do 

uso. 

Farmácias 

LUGOL 5% 2 à 5 gotas 

1 x ao dia. 

Para uso inalado, os 

estudos foram 

conduzidos com a 

Iodopovidona (que você 

pode comprar em 

farmácias). 

MANIPULAÇÃO/ 

INTERNET 

BETA GLUCANA E 

IMUNOESTIMULANTE 

POLIVALENTE 

- 
(protocolo ainda não 

disponível) 
- 

CALCITRIOL 

(Sigmatriol ou 

Rocaltrol) 

0.25ug 

3x ao dia por 7 semanas 

para baixar a 

inflamação na febre ou 

pneumonia (é apenas 

Farmácias 
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uma sugestão, não há 

evidências científicas). 

Two per Day 
Seguir 

instruções do 

Fabricante 

1 cápsula após 

almoço, 1 após a 

janta 

Mercado Livre - Procure 

por vendedores de boa 

reputação 

Saúde 

Gastrointestinal 

Consumir KEFIR 

DE LEITE(50 

ml)+FIBRA 

RESISTENTE  

(Biomassa de 

banana verde- 2 

colheres 

sobremesa). 

Consumir junto à 

qualquer refeição, 

preferencialmente na 

CEIA. 

Kefir- Solicitar doação 

em comunidades do FB. 

 

Biomassa BV- Comprar 

em loja de produtos 

naturais. 

 

Existe uma infinidade de outros suplementos que seriam interessantes para imunidade, estou 

citando apenas alguns abordados  no decorrer dos meus vídeos. 

 

 

ERVAS E FITOTERÁPICOS 
 
Você pode utilizá-las na forma de chá ou até mesmo ralar a erva e utilizar o seu pó. 

 

 

Geralmente mistura-se o conjunto de uma a duas colheres de sobremesa de em torno de 4 a 5 

ervas diferente para um litro a um litro e meio de água. 

Quantidades podem ser maiores ou menores a depender da sensibilidade e resposta 

individual.  
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Caso opte por usar o extrato ou tintura as dosagens serão diferentes, sugiro que pesquise a 

dose correspondente comumente indicada entrando em sites gringos de suplementos. 

Exemplo: 

https://www.pipingrock.com/ 

https://br.iherb.com/ 

 

 

 

IMUNO-ESTIMULANTES 

 

Gervão (Stachytarpheta cayennensis / Stachytarpheta jamaicensis) 

Trançagem (Plantago major) 

Ipê-roxo (Tabebuia heptaphylla, Tabebuia impetiginosa) 

Sabugueiro (Sambucus nigra / Sambucus australis) 

Erva Botão (Eclipta alba; Eclipta prostrata) 

Unha de gato (Uncaria guianenesis 

Uncaria tomentosa) 

Folha Guaçatonga (Casearia Sylvestris) 

Equinácea (Echinacea purpurea L.) 

Moringa oleífera 

 

 

Caso haja impossibilidade de adquirir todas as ervas, meu combo sugestão seria:  

Gervão+ Ipê -roxo+ Tanchagem+ Erva Baleira 

 

 

ANTI-INFLAMATÓRIOS/FEBRE 

 

Erva Baleeira (Varronia verbenacea / Cordia verbenacea) 

https://www.pipingrock.com/
https://br.iherb.com/
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A erva Baleeira apresenta eficácia similar ao Diclofenaco de acordo com alguns 

estudos científicos 

Picão preto-Bidens alba / Bidens pilosa 

 

EXTRAS 

Não estudei profundamente sobre esses a respeito de sua segurança e toxicidade 
no entanto a chlorela e a erva de santa maria são absolutamente seguras. 
 

São ervas comumente usadas no tratamento de câncer para reforçar o sistema 
imunológico: 
 

CHLORELLA VULGARIS- 1gr até 4x ao dia. 

CHAPARRAL (Larrea divaricata)- chá 

ERVA DE SANTA MARIA OU MASTRUZ (Chenopodium ambrosioides)- chá 

SCUTELLARIA BAICALENSIS GEORGI-300mg/dia extrato 

TANACETO TANACETUM PARTHENIUM-Anti-febre- Chá 

 

TEMPEROS IMUNES 

Fique livre para misturar junto a seus chás. 

CEBOLA 

SÁLVIA 

GENGIBRE 

ALECRIM 

ALHO 

CRAVO 

CANELA 

AÇAFRÃO 

SEMENTE ABACATE 

ORÉGANO 

MANJERICÃO 
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SHOT IMUNE 
 

CASCA ABACAXI+ COUVE+LIMÃO+ INHAME CRU 

Higienizar adequadamente os alimentos bater no liquidificador e tomar 
 

Combinação natural usada com EFICÁCIA para dengue de acordo com 
diversos relatos. 
 

Faça o teste de alergia antes de consumir esse SHOT,  para ver se você tem 
hipersensibilidade ao ácido oxálico presente no inhame cru. 
 

Teste de alergia disponível em meu vídeo 
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PNEUMONIA 

 

 

 

ERVAS 

Pode utilizá-las como chá, pó ou extrato. 

 

PNEUMONIA/ BRONCODILATADORES 

Casca tronco mangueira ( Mangifera indica) 

Folha da Amora 

Agrião 

Gerânio (Pelargonio siloides/ Pelargonio reniforme) 

Gengibre 

Guaco (MIkania glomerata) 

 

INALAÇÃO 

Erva Baleeira 

Hortelã 

Eucalipto 

Folha da mangueira 
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Gengibre 

 

Pode fazer uma inalação através de água filtrada fervendo a panela com as ervas sobre 
imersão. 

 Aquisição de óleos essenciais é outra opção a ser utilizada dentro de um nebulizador. 

 

 

IODOPOVIDONA INALADO 

 

Estudos mostram solução de 1% de iodopovidona administrada duas vezes ao 
dia pode ser eficaz para prevenir pneumonia induzida por infecções bacterianas  
Lembrando que a ação antiviral do iodo é altíssimo portanto para o coronavírus 
também pode ser interessante (Mande manipular iodopovidona a 1%).  
 

Não tenho experiência com esse tipo de protocolo apenas vi em estudos 
científicos,  veja meu vídeo a respeito para mais detalhes do assunto,  
 
Atenção: O iodo pode ser irritante e aumentar ainda mais a inflamação do 
pulmão no caso de pneumonia instalada,  caso a dose administrada seja 
excessiva.  
Seu uso somente pode ser feito após minuciosa análise do caso  
 

GSH INALADA 
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Manipule 600mg de GLUTATIONA REDUZIDA (GSH) e, misture à  
Com 4 ml de soro, utilizindo duas vezes ao dia. 
 Isso vai ajudar a diminuir a inflamação e oxidação pulmonar, facilitando a 
função respiratória.  
 

A glutationa é pouco estável então ela deve ser feita e utilizada imediatamente 
,não pode ser reservada para uso posterior.  
 
Opcionalmente ao invés da nebulização você pode fazer borrifador Intranasal.  
 

 

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO INALADO 

MANDE MANIPULAR, NÃO PODE SER O DE FARMÁCIA CONTAMINADO, e use na diluição de 

0.25% a 1% 1 à 2x ao dia, misturado a 5 ml de soro. 

Fórmula: 0.5 a 1 ml de peróxido de hidrogênio de 3% + 5 ml de soro=  

Totalizando uma solução de 0.25% ou 0.5% 

Regra de 3 é necessária para descobrir demais dosagens. 

Esse é um assunto controverso, uma vez que o peróxido hidrogênio já foi 
utilizado na primeira guerra mundial para tratar pneumonia com grande 
eficácia, porém, não inalado e sim na forma intravenosa ou intra-arterial  
 

No entanto existem inúmeros relatos da prática que foi popularizada por um  
senhor chamado Bill Munro que reverter um câncer com um método parecido  
 

Neste site:https://earthclinic.com/remedies/hydrogen-peroxide-inhalation-
method/ 

  

https://earthclinic.com/remedies/hydrogen-peroxide-inhalation-method/
https://earthclinic.com/remedies/hydrogen-peroxide-inhalation-method/


19  

Você conhece um pouco de sua história e, diversos relatos sobre a utilização da 
prática. 
 

Atenção Eu estou acostumado com o  método de nebulização , o método do Bill 
Munro é diferente e, ideal para usar caso você sair de casa, e desejar precaver-
se, trata-se basicamente de: 
 
Colocar peróxido de hidrogênio (puro, livre de metais pesados), na concentração 
de 1 à 3% e Borrifar (algumas borrifadas)  via oral (fundo da garganta) de 4 à 6 
vezes ao dia. 
 
CÁLCULO:  
 
Se for 1%- Misture 7 ml de soro + 3.5ml de peróxido de hidrogênio a 3% 
 
Se for 3%- Use direto (lembre-se grau puro sem contaminantes) 
 
 
Esse método pode ser usado para prevenção e ou tratamento. 
 
Tanto a nebulização quanto o método do Bill Munro, mostram-se eficazes.  
 
Veja vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=aT1_Rkl0B1M 

 
Se necessário ligue o tradutor no YouTube  

 

 
 

Abaixo coloco Prints de  diversos relatos Sobre a utilização do composto, para você decidir se 

deseja ou não utilizar. 

 

Você verá melhorias, relacionadas à: 

 

• Pneumonia 

• Gripes virais diversas 

• Falta de ar 

• Melhoria da asma 

• Etc ... 

 

Atenção: O PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO pode ser irritante e aumentar ainda mais a inflamação 

do pulmão ,no caso de pneumonia instalada,  caso a dose administrada seja excessiva.  

https://www.youtube.com/watch?v=aT1_Rkl0B1M
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Seu uso somente pode ser feito após minuciosa análise do caso.  

 

 

TRADUÇÃO:  Com inalação de peróxido de hidrogênio à  3% mais 10 g de ácido ascórbico (oral) 

várias vezes ao dia, curou da pneumonia em 2 dias a qual  já vinha sofrendo a mais de um mês. 

 

TRADUÇÃO:  Melhorou tosse persistente que sempre aparece no meio da noite com inalação 

de óleo de canela e cravo (Ok, esse aqui não tem a ver com peróxido, mas achei legal colocar). 
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TRADUÇÃO: Afirma ter experiências incríveis com inalação de peróxido de hidrogêni,o 

praticando o método a mais de um ano.  

 

 

TRADUÇÃO:  Era cético sobre a inalação de peróxido de hidrogênio , estava com infecção viral 

a mais de dois meses , extremamente fadigado,  inalou o peróxido de hidrogênio 8 vezes ao dia 

por uma semana e curou-se.  

Observação: utilizou o método BILL,  que permite o uso de múltiplas doses.  
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TRADUÇÃO:  Livrou-se de um vírus  que assolava  sua vida há mais de 1 ano causando dores e 

fadiga insuportável,  através do método de inalação do peróxido de hidrogênio. 

 

 

 

TRADUÇÃO:  Utilizou a inalação de peróxido de hidrogênio por seis dias e melhorou 

consideravelmente congestão no peito sentindo-se mais energético e normalizando a sua 

respiração. 
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TRADUÇÃO: Após contrair infecção viral gerando tosses e espasmos pulmonares,  a inalação 

de peróxido de hidrogênio através da nebulização favoreceu que respirasse consideravelmente 

melhor. 

 

 

 

TRADUÇÃO:  Começou a sentir uma virose chegando e pegar sua garganta, iniciou a inalação 

de peróxido de hidrogênio e sentiu-se imediatamente melhor, repetiu a dose diversas vezes 

quantas necessárias quando sentia a virose voltando.  

No período da noite,  na hora de dormir sentia-se 100% livre de quaisquer sintomas 
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TRADUÇÃO:  Pessoa com rinite alérgica crônica que já utilizava remédios farmacêuticos afirma 

que nunca se sentiu melhor agora que está inalando peróxido de hidrogênio por duas 

semanas. 

 

 

 

TRADUÇÃO: Afirma ver resultados com poucas horas após iniciar o protocolo da inalação de 

peróxido de hidrogênio, em apenas dois dias utilizando a técnica a cada duas horas melhorou 

consideravelmente o quadro de  tosse.  

Observação: Utilizando o método Bill Munro,  que permite fazer múltiplas doses. 

 

TRADUÇÃO:  Utilizou nebulizador peróxido de hidrogênio a 3% misturado a 5 ml de água 

“soro”,  conseguiu limpar todo o catarro do peito, melhorou sua condição crônica, permitindo 

que voltasse a praticar o yoga que a muito tempo não o fazia. 
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TRADUÇÃO: Paciente sentia-se extremamente fadigado, fraco, doente sem saber o que estava 

se passando,  começou a utilizar a inalação de peróxido de hidrogênio e sentir-se muito melhor 

no período de 4-5 horas, voltando ao normal, utilizou um protocolo da inalação de quatro 

vezes diárias. 

 

ATENÇÃO, o vírus pode adentrar o organismo também através dos canais auditivos, pingar 

peróxido de hidrogênio nas orelhas, também é indicado: 

  

 

PREVENÇÃO DIÁRIA 
 

OUVIDO 

 

 

Alguns especialistas recomendam pingar algumas gotas de peróxido de hidrogênio a 3% em 

seu ouvido.  
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Você deverá se deitar de lado, e gotejar aproximadamente 3-4 gotas no ouvido, é normal ouvir 

um barulho de algo borbulhando, como se estivesse abrindo uma garrafa de água com gás, o 

que pode ser incomodo.  

Aguarde de 5 a 10 minutos deitado, vire do outro lado e repita o procedimento na outra 

orelha. Ao fim do processo retire o líquido do ouvido.  

Essa é uma forma de combater gripes e resfriados mais simples, bem como limpar a cera sem 

danificar seu canal auditivo com cotonete.  

Veja um vídeo a respeito: 

https://www.youtube.com/watch?v=aX7f3ucfZlI 

 

O uso na orelha é inferior aos demais métodos, mas, é interessante ser utilizado. 

 

SPRAY NASAL (Direto no nariz) 

 

Também pode ser usado, muito comum em quadros de SINUSITE: 

 

Como fazer: Limpe um frasco de remédio conta-gotas ou spray nasal. Coloque APENAS 1 gota 

de peróxido de hidrogênio a 3%, + soro de inalação (15-30 ml). Agite bem.   

Em seguida, ponha a cabeça para cima e espirre um pouco em cada narina e mantenha-se lá 

por algum tempo, fazendo caretas para a substância ser melhor absorvida. Deixe agir por 

alguns minutos e assoe o nariz.  

Pode doer um pouquinho no início, mas é possível aumentar a quantidade de gotas quando se 

sentir confortável, sem exageros.  

IMPORTANTE: Nunca coloque o peróxido SEM DILUIÇÃO direto no nariz! Deve ser sempre 

muito diluído, alguns usam a proporção 1:40 que seria por exemplo 0,5 ml (aprox. 10 gotas) de 

H2O2 a 3% para 20 ml de água destilada, outros chegam a diluição de 1:10, sendo essa diluição 

não indicada para iniciantes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aX7f3ucfZlI
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O QUE PRIORIZAR? 
 

Se você está perdido (a) com tanta informação e não sabe o que priorizar, se fosse para mim, 

e, precisasse economizar,  eu escolheria o seguintes: 

 

-VITAMINA C ALTAS DOSES (Veja contra indicações no GUIA) 

-PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO INALADO (Ler as ressalvas, começar com baixas doses, em caso 

de não se dar bem, não use, ambos os métodos  de nebulização ou spray na 

garganta/nasal/orelha são válidos) 

-AUTOHEMOTERAPIA 

-ERVAS PARA CHÁ (pegaria bastante dessas) 

-BETA-GLUCAN (Ideal isolada, caso contrário use levedura nutricional “diferente do levedo de 

cerveja” ou, cogumelo Ganoderma Lucidum) 

-SAÚDE GASTRO INTESTINAL- Kefir ou Kombuchá 

-TWO PER DAY (Para superir os micronutrientes) 

-IODOPOVIDONA (gargarejo), possivelmente inalado (não testei ainda a inalação). 

 

Claro que existem diversas outras estratégias como citadas no decorrer deste guia,  fármacos 

tradicionais, Russos,  alguns medicamentos interessantes com a Annita e etc...,  Caso você 

tenha condições financeiras fique  livre para ir atrás de algo mais elaborado. 

 

DICA ESPECIAL  
NÃO MENCIONADA NOS VÍDEOS 

 

Se possível adicione em suas residência lâmpadas ULTRAVIOLETAS DO TIPO C (aquelas de 

aquários), no teto de diversos cômodos. 

 A radiação emitida pela lâmpada,  é conhecida como a de maior poder germicida, eliminando 

diversos micro-organismos do ambiente, principalmente vírus e bactérias com ALTA 

EFICIÊNCIA. 

 

Tal técnica já é empregada em alguns países para: 

 

SANITIZAÇÃO E BANHEIROS PÚBLICOS 
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AMBIENTES HOSPITALRES (pré cirúrgico), diminuindo em até 95% a chance de contração de 

infecção. 

 

 

 

BOM PROVEITO, FIQUEM COM DEUS. 

 

 


