
 

 
 

 
  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice MEDICALELIX 

"Kogo medycyna nie leczy, natura leczy" 

 

Styl życia ludności i środowisko, w którym żyją, prowadzi do pogorszenia ich 

stanu zdrowia. 

Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba i późniejsze spożycie żywności 

przyczyniają się do ogólnego osłabienia naszego układu odpornościowego. 

Naturalne środki zaradcze zakonserwowane w miodzie. Suplement diety 

zawiera 100% ekstrakt z grzybów niszczących drewno (np. Shitake, Chaga, 

Reishi i inne). Grzyby te znacząco przyczyniają się do wsparcia układu 

odpornościowego i detoksykacji organizmu. 



 

 

 

MEDICALELIX 

 

 

 

Słowo autora – co doprowadziło do powstania MEDICALELIX 

"Nazywam się Juraj i według lekarzy nie żyję od 6 lat. Zanim zdiagnozowano u 

mnie przerzuty w całym ciele, nawet w mózgu, mój lekarz wysłał mnie do domu, 

aby umarł, mówiąc, że zostało mi sześć miesięcy życia. 

Ale nie zaakceptowałem tego i zacząłem badać opcje leczenia poza nauką w 

sektorze naturalnym. Dostałem informacje w krajach, w których rak w ogóle nie 

występuje. To była bardzo pełna przygód podróż. Stopniowo zbieram wiedzę na 

temat naturalnych substancji, które mogą skutecznie zwalczać komórki 

rakotwórcze (później dowiaduję się, że nie tylko one). W wyniku moich 

wysiłków powstał naturalny ekstrakt / mikstura grzybów niszczących drewno i ziół, 

który całkowicie stłumił komórki rakotwórcze w organizmie, a po 3 miesiącach  

poziomy markerów nowotworowych były na poziomie zdrowej osoby. " 

 



 

 

 

 

      Uciec od miodu? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrakt, pozyskiwany z grzybów niszczących drewno i ziół, jest silny i skuteczny, ale jego okres 

przydatności do spożycia jest ograniczony. Po trzech dniach traci skuteczność, po tygodniu jest 

nieskuteczny. 

Potrzebowaliśmy konserwantu, który zachowa miksturę i wydłuży jej okres przydatności do 

spożycia, a tym samym jej skuteczność. 

Jedynymi konserwantami, które były oferowane, były chemiczne "E" i cukry. To odkrycie 

doprowadziło nas do pomysłu przechowywania ekstraktu w miodzie. Decyzja później okazuje 

się bardzo skuteczna, sam miód ma korzystny wpływ na organizm człowieka. W tym 

przypadku działa nawet jako  katalizator i  wzmacnia działanie ekstraktu z grzybów i ziół. 



 

 

 

 5 faktów o miodzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) WYSOKA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 
Miód zawiera 70-80% cukru, co czyni go jednym z pokarmów o najwyższej wartości 

energetycznej. 

2) NIEZMIENNE WŁAŚCIWOŚCI 

W przeciwieństwie do owoców i warzyw, które tracą swoje właściwości podczas 

zbioru i przechowywania, miód nie psuje się nawet po przechowywaniu, jeśli jest 

odpowiednio przechowywany w ciemnym miejscu bez bezpośredniego światła 

słonecznego, będzie trwał kilka lat. 

3) KOMPLEKSOWY I WYWAŻONY 

Zawiera 180 zdrowych substancji, co czyni go bardzo złożonym i zbilansowanym 

pokarmem, takim jak witamina C, wszystkie witaminy z grupy B, żelazo, fosfor, 

wapń, magnez, glukoza i fruktoza. 

4) JEST ODPOWIEDNI DLA PRAKTYCZNIE KAŻDEGO 

Dzięki swoim wartościom odżywczym jest korzystny i odpowiedni dla wszystkich 

grup wiekowych, ale uwaga, niektórzy ludzie mogą być uczuleni na miód i jego 

składniki. 

5) SZYBKA ENERGIA DLA ORGANIZMU 

Największą zaletą miodu jest jego szybkie wchłanianie i natychmiastowe 

wykorzystanie energii do ważnych funkcji organizmu. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Miód a zdrowie 

"Sam miód działa przeciwko drobnoustrojom i wspomaga regenerację komórek w organizmie" 

1) WŁAŚCIWOŚCI ANTYSEPTYCZNE - Jest stosowany w przypadku oparzeń słonecznych, drobnych urazów oraz w leczeniu 

wrzodów. Maseczki miodowe wspomagają również leczenie trądziku.           
 
2) GARDŁO - Łagodzi ból gardła, pomaga w leczeniu zapalenia gardła i krtani. 

3) WĄTROBA - Wysoka zawartość cukru, który jest szybko dostępny dla komórek, chroni wątrobę i uzupełnia zapasy glikogenu. 

4) KOŚCI - Ułatwia wchłanianie wapnia, który jest kluczowym składnikiem dla prawidłowego rozwoju kości i zębów. Jest to ważne u 
dzieci w okresie dojrzewania i u kobiet przed menopauzą. 

5) MIESIĄCZKA - Łagodzi ból podczas menstruacji i pomaga ustabilizować cykl menstruacyjny. 

6) SERCE - Daje sercu energię i stymuluje krążenie krwi. Pomaga obniżyć poziom cholesterolu. 

7) ŻOŁĄDEK - Jest natychmiast wchłaniany przez organizm i nie musi być trawiony. Dlatego nie obciąża żołądka, a dzięki swoim 
właściwościom antyseptycznym zapobiega namnażaniu się bakterii w przewodzie pokarmowym. 

8) USPOKAJAJĄCE - Miód jest naturalnym środkiem uspokajającym, który jest zalecany dla wszystkich, w tym dzieci, na bezsenność. 
Efekt potęguje dodanie miodu do kojącej herbaty ziołowej 

9) KONSERWACJA - Miód jest doskonałym konserwantem 



 

 

 

Grzyby niszczące drewno 
 

 

  
Jedzenie to energia życiowa, którą pobierają z umierających drzew. Od nich otrzymujemy 100% ekstrakt w postaci mikstury leczniczej. Dla ludzkiego ciała 

działanie lecznicze poszczególnych grzybów jest udowodnione osobno, ale mieszanie ich jest wzmacniane przez ich działanie. Miód w tym przypadku służy 

nie tylko jako skuteczny środek konserwujący, ale także jako katalizator. 

REISHI /  błyszczący błyszczący  

Jest skuteczny w leczeniu zapalenia wątroby, szybkie wyniki osiąga się głównie w leczeniu wirusowego 

zapalenia wątroby typu B. Ze względu na zawartość niektórych grup polisacharydów gatunek został również 

przetestowany pod kątem stosowania przeciwko rakowi. Opisano wpływ na przerzuty i wzrost guza. 

BÓL/  Ukośny Rezavec 

W rosyjskiej medycynie ludowej, ale także w innych krajach Europy Północnej, grzyb jest tradycyjnie 

stosowany jako lekarstwo między innymi na raka. Zawiera wiele składników odżywczych i naturalnych 

substancji leczniczych, w tym:  

• Betulina  ja  kwas Betulinowy 

•Melaniny  

• polisacharydy rozpuszczalne w wodzie, polisacharydy rozpuszczalne w alkoholu  

• polisacharydy związane z białkami  

•Beta Glukany 

• minerały śladowe  

• błonnik i aminokwasy 



 

 

 

 

  

SHITAKE / Jedlý Houževnatec 

Grzyb shiitake  jest skuteczny w leczeniu wrzodów żołądka, nadkwasoty, kamieni żółciowych, cukrzycy lub niedokrwistości. W Japonii 

w ostatnich latach przeprowadzono ponad 100 badań koncentrujących się  na shiitake i jego wpływie na zdrowie  , które potwierdziły 

właściwości przeciwwirusowe i antybiotyczne tego grzyba.  

OWŁOSIONY OGON INDYKA 

Ekstrakt z ogona indyka jest stosowany w medycynie naturalnej w Chinach, Korei i Japonii. Jest bardzo odpowiedni do zwiększania 

odporności jako lek "zwiększający wyleczalność raka", głównie w połączeniu z klasycznym leczeniem raka. Jest opisywany jako lek 

na alkoholową chorobę wątroby, preparat o działaniu antagonistycznym do kortykosteroidów i innych substancji chemicznych, lek 

przeciwwirusowy (dla wirusa HPV - czynnika wywołującego raka szyjki macicy, raka piersi, zespołu przewlekłego zmęczenia,  chłoniaka 

Burkitta, choroby Hodgkina i niektórych nowotworów), zaburzeń immunologicznych, reumatoidalnego zapalenia stawów, 

autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, cukrzycy, stwardnienia rozsianego itp.  

OHŇOVEC / Ohňovec Brázditý 

W tradycyjnej medycynie chińskiej świetlik jest  używany od ponad tysiąca lat, może trochę dłużej. Izolowane polisacharydy mają 

udowodnione  właściwości immunomodulujące. Mogą stymulować limfocyty,  a także mieć działanie immunosupresyjne, które 

prawdopodobnie stoi za spowolnieniem wzrostu guza. Ekstrakt  świetlika  zawiera duże cząsteczki polisacharydów, heteropoliglikanów, 

substancji o niskiej masie cząsteczkowej: hispidyny, hispolonu, felinstatyny  ,  Phellinonu • ja furopyranonu.  Hispidyna jest silnym 

przeciwutleniaczem. Inne związki hamują poliferację niektórych komórek nowotworowych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byliny 

PIOŁUN 

Piołun należy do starożytnych roślin magicznych i leczniczych. Dzięki wysokiej zawartości gorzkich i olejków 

eterycznych, zwłaszcza Artemizyniny  ja Tujonu •, są one ostatnio stosowane w zaburzeniach trawienia, wzdęciach, 

wspomaganiu trawienia, przeciwko pasożytom jelitowym i łagodzeniu bólu. Niektóre gatunki aromatyczne są 

używane jako przyprawy oraz do produkcji napojów alkoholowych i likierów ziołowych.  

KURKUMA 

Ma doskonałe działanie przeciwzapalne i udowodniono, że jest przeciwutleniaczem. Znacząco wspiera funkcje 

poznawcze mózgu, szczególnie u osób starszych.  

BEZ HEBD 

Kwiaty i owoce od wieków są z powodzeniem wykorzystywane do celów leczniczych, do przygotowywania herbat, 

win i likierów. W przeszłości kora i liście były czasami zalecane zewnętrznie do okładów w reumatyzmie i jako 

środek przeciwskurczowy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty MEDICALELIX - DETOX 

Silny wojownik walki z rakiem. Według badań zaczyna również eliminować raka mnogiego (PRZERZUTY) w ciągu 3 

dni. Zwiększenie odporności poprzez niszczenie wszystkich obcych substancji, które nie należą do organizmu 

(bakterie, wirusy, grzyby, wydychane powietrze z powietrza, wody i pożywienia oraz poprzez niszczenie genów 

zmutowanych w chorobę onkologiczną/nowotworową). 

Produkt DETOX detoksykuje organizm i przygotowuje go do późniejszego stosowania ELIX 

opakowanie: 

• 200g - dwa 14-dniowe kursy (zalecenie: 1 zabieg/1 rok), przyjmowanie codziennie rano łyżeczki 

Uwaga 1 opakowanie (200g) zawiera około pół łyżeczki ekstraktu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty MEDICALELIX -  ELIX 

Ogólny harmonizator / tonizator / optymalizator funkcji głównych narządów ciała (serce, płuca, wątroba, nerki, krew itp.) 

Zwiększenie odporności poprzez niszczenie wszystkich obcych substancji, które nie należą do organizmu (bakterie, wirusy, 

grzyby, wydychane powietrze z powietrza, wody i pożywienia oraz poprzez niszczenie genów zmutowanych w chorobę 

onkologiczną/nowotworową). 

opakowanie: 

• 900g - kora przez 90 dni, stosować również profilaktycznie, łyżeczka do kawy zmieszana z zimnym napojem i popijana 

łykami przez cały dzień  

Uwaga 1 opakowanie (900g) zawiera około 2 łyżeczek ekstraktu, nie używaj metalowych narzędzi. 



 

 

 

 

  

ODNIESIENIE 
Lucie- zatrzymałem długotrwałe krwawienie (ból i 

przedłużające się miesiączki). Jestem zadowolony. 

Nadal używam produktów i mam nadzieję, że 

całkowicie mnie wyleczą. Dziękujemy za możliwość 

korzystania z tych produktów. 

Helena- Przy jednoczesnej chemioterapii stan szybko się poprawił. 

Minimalne lub żadne nudności i gorączka bezpośrednio po 

chemioterapii, które były bardzo ciężkie przed przyjęciem 

produktów. Jestem bardzo zadowolony, polecam każdemu pacjentowi 

onkologicznemu. 

George- We wczesnym stadium zdiagnozowano u mnie raka 

prostaty. Już po trzech tygodniach przyjmowania Eliks Cardio 

moja wartość PSA spadła z 8,1 do 7 . Operacja prostaty została 

zorganizowana na ten miesiąc, ale kupiłem szybki test PSA, 

który został oceniony jako negatywny po trzech miesiącach 

stosowania. Nadal musi to zostać potwierdzone przez lekarza 

pobierającego próbki i końcową ocenę, ale wydaje się, że 

naprawdę się go pozbyłem i guz zniknął. Nie poszedłbym na 

operację, gdyby wynik negatywny został potwierdzony. Cud 

natury 

Jana - Witam, są rzeczy w moim życiu, do których muszę dodać: gdyby mi się to nie 

przydarzyło, nie uwierzyłabym w to. Przez długi czas zaniedbałem trzustkę. Zaszło to tak 

daleko, że przez ponad pół ramienia ból nie ustał. Kiedy dodano grypę, ból w prawej nerce, 

wątrobie i czasami woreczek żółciowy, zacząłem radzić sobie z sytuacją. Skończyło się na 

zwolnieniu lekarskim. Konieczne było pozbycie się cystadenocoraraka trzustki i torbieli 

nerek 24 i 17 mm. Dowiedziałem się o uzdrawianiu miodów, po raz pierwszy wziąłem 

Detox na łyżeczce 23.12. Zaskoczenie przyszło następnego dnia 24.12., po raz pierwszy po 

co najmniej 1/2 roku ból ustał. Czuję się dobrze, chodzę do pracy już od tygodnia. Jeszcze 

jedna obserwacja, niektóre znamiona zmniejszyły się, ciemne blizny na nogach rozjaśniły 

się. Podczas korzystania z detoksu wszystkie "zaległości" były stale słyszane i naprawdę 

podobał mi się cały proces "dobrze". Życzę wszystkim dużo optymizmu i szybkiego 

powrotu do zdrowia. 



 

 

 

 

  

ODNIESIENIE 

Wykonaliśmy badanie krwi, aby zobaczyć, jak stosowanie naszych wspaniałych 

produktów wpływa na ludzką krew. 
 

W filmie z dnia 02.01.2023 r. widać, 

żeosocze krwi jest czyste i wolne od 

bakterii, a nowe czerwone krwinki rodzą 

się już w bardzo przyjemnym środowisku 

stworzonym przez DETOX I ELIX, których 

używaliśmy.  Za okres użytkowania (2 

miesiące) jest to przyzwoity wynik. 

W kropli krwi nie znaleziono pasożytów ani 

bakterii. 

W filmie z dnia 02.01.2023 r.  widać, że osocze krwi jest 

czyste i wolne od bakterii, a nowe czerwone krwinki rodzą 

się już w bardzo przyjemnym środowisku stworzonym przez 

DETOX I ELIX, które przyjmowaliśmy.  Za okres użytkowania 

(2 miesiące) jest to przyzwoity wynik.  

W kropli krwi nie znaleziono pasożytów ani bakterii. 



 

 

 

  
ODNIESIENIE 

Susan- jestem pacjentką onkologiczną,  pokonałam golić   szyjki macicy,  a 

następnie przerzuty z  płuc. Poddano mnie 10  chemioterapii. Znajomy polecił 

naturalne środki w miodzie,  więc  spróbowałem. Piję także miody już drugi rok i 

moje wyniki  są bardzo dobre, tomografia komputerowa  jest czysta, a markery 

onkarkowe są nadal w porządku.  Wierzę,  że zarówno Elix •, jak i detoks bardzo 

mnie pomagają.    Zdecyduj,  że nie przestanę go brać  ja nadal będę się nim 

cieszyć, czuję się świetnie.  Polecam każdemu pacjentowi onkologicznemu. 

Anonimowy użytkownik - Moja koleżanka kupiła miód dla swojej siostrzenicy, 35-

letniej matki dwójki małych dzieci. W 2021 roku agresywny rak piersi przeszedł 

chemioterapię chemioterapią biologiczną 2x. Guzy wciąż się pojawiały , a w końcu cień na 

jej płucach. Lekarze nie wiedzieli, co robić. We wrześniu zaczęła brać miód, a 2 miesiące 

temu była na kontroli i miała niesamowite wyniki. Bez raka lub cieni na płucach. 

Anonimowy użytkownik - Moja koleżanka kupiła miód dla 

swojej siostrzenicy, 35-letniej matki dwójki małych dzieci. W 2021 

roku agresywny rak piersi przeszedł chemioterapię chemioterapią 

biologiczną 2x. Guzy wciąż się pojawiały , a w końcu cień na jej 

płucach. Lekarze nie wiedzieli, co robić. We wrześniu zaczęła brać 

miód, a 2 miesiące temu była na kontroli i miała niesamowite 

wyniki. Bez raka lub cieni na płucach. 

Kolejne z wielu referencji można znaleźć na  internetowej 

MedicalElix 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostań również traderem MEDICALELIX 

Powiększ nasz zespół i zyskaj możliwość: 

1) Handlować doskonałym produktem, który pomaga i sam w sobie wzbudza duże zainteresowanie. 
2) Handluj na rynku jako jedyny z tego typu produktem. 
3) Aby przejść przez bogaty system nagród FKP. 
4) Nie broń pozycji zdobytych podczas podróży. 
5) Weź udział w rozpoczęciu czegoś wielkiego i zadbaj o własne przyszłe dochody. 
6) Brak ograniczeń dotyczących PR, fotografii, filmów, reklam internetowych, promocji online itp. 
7) Doświadcz progresywnego wzrostu przy maksymalnym wsparciu zarządzania. 
8) Miesięczna wypłata prowizji, zakupy możliwe z salda osobistego. 

https://fkp.medicalelix.cz/cs/sign/up?referral=dcis5hi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostań również traderem MEDICALELIX 

Kupując dowolny produkt, będziesz mógł zarejestrować się w systemie FKP 

ZALETY 

• Przystępując do programu FKP, otrzymasz natychmiastową zniżkę w 

wysokości 100  CZK na produkt ELIX, DETOX i masz prawo do prowizji 

w wysokości 80 - 5 CZK za 1 punkt.  (ELIX - 16pkt) 
• Przy kolejnych zakupach przesuwasz się w górę tabeli - rabat/prowizja. 
• Pozycja, którą osiągniesz, jest już trwała i nie ma potrzeby jej bronić. 
• System FKP  umożliwia łatwe zamawianie produktów. 
• Program FKP  pozwala na stworzenie własnej sieci biznesowej. 
• Punkty są gromadzone w całej strukturze agenta sprzedaży. 

 
Po osiągnięciu prowizji w wysokości 2000 CZK możesz w każdej chwili wystawić 

fakturę. 

WARUNEK pobrania prowizji pośredniej 

Aby otrzymać prowizję pośrednią, przedstawiciel handlowy musi zakupić produkt 

MEDICALELIX co najmniej raz na 3 miesiące. 



 

 

 

 

 

 
Dziękuję za uwagę 

Możesz zarejestrować się w systemie FKP tylko za pomocą kodu 

polecającego otrzymanego od sponsora. Aby się zarejestrować, 

skontaktuj się z osobą, od której masz tę prezentację. 

https://fkp.medicalelix.cz/cs/sign/up?referral=dcis5hi

