Fauci przyznaje, że witaminy
C i D minimalizują ryzyko
zachorowania na COVID-19

Hollywood może być zamknięte, ale jego kukiełki wciąż są
zajęte
umieszczaniem
programów
w
mediach
społecznościowych. Jedna z nich, Jennifer Garner, rozmawiała z
niesławnym Anthonym Fauci podczas niedawnej transmisji na żywo
na Instagramie, w czasie której Fauci przyznał się do
przyjmowania witamin C i D, aby zapobiec infekcji.
Omawiając różne sposoby zminimalizowania ryzyka „złapania”
koronawirusa z Wuhan (COVID-19), Fauci powiedział Garner, że
suplementacja tymi witaminami nie byłaby najgorszym pomysłem,
które, jak twierdzi, regularnie przyjmuje, aby zachować
zdrowie.
„Jeśli masz niedobór witaminy D, ma to wpływ na Twoją
podatność na infekcje” – powiedział Garnerowi za pośrednictwem
platformy cyfrowej Fauci. „Nie miałbym nic przeciwko poleceniu
i robię to sam, biorąc suplementy witaminy D”.
Witamina D, jak wiadomo, jest silnym pro-hormonem, badania
pokazują, że chroni przed wszelkiego rodzaju dolegliwościami –
niestety, większość populacji światowej ma jej niedobór.
Fauci przyznał, że inną witaminą, którą powinni przyjmować,
jest
witamina
C,
„ponieważ
jest
dobrym
przeciwutleniaczem”. Fauci dodał, że jeśli ludzie chcą zażyć
„gram witaminy C, to byłoby w porządku”, ponieważ wiadomo, że

wspomaga układ odpornościowy.

Fauci: Żadne inne suplementy nie działają poza
witaminami C, D
Zanim zaczniesz przypuszczać, że Fauci nagle stał się dobrym
wujkiem, pomyśl o tym co mówi na temat innych witamin i
suplementów, że w żaden sposób nie wspomagają
ludzkiego, a zatem należy ich unikać.

zdrowia

Dobrze przeczytałeś: według Fauciego tylko witaminy C i D,
które przyjmuje, są skuteczne. Jak twierdzi, wszystko inne
jest „bezużyteczne lub gorsze”, cytując Gabby Landsverk
z Insider.
„Odpowiedź,

ku

przerażeniu

wielu,

brzmi

nie”

–

tak

odpowiedział Fauci na pytanie Garner, czy jakiekolwiek inne
witaminy, suplementy, pigułki, rośliny lub proszki mogą pomóc
chronić ludzi przed koronawirusem z Wuhan (COVID-19).
Landsverk, popierając Fauciego, przedstawia koloidalne srebro
i dwutlenek chloru, znane również jako „cudowny roztwór
mineralny”, jako dwa przykłady rzekomo „fałszywych”
wzmacniaczy układu odpornościowego, które, według Fauciego,
nie zapewniają żadnej ochrony przed koronawirusem z Wuhan
(COVID-19 ) lub innymi infekcjami.
“Zapomnij o nich” – oświadczył Fauci. „Nie zrobił bym żądnych
mikstur czy ziół”.
To oczywiście ten sam Fauci, który 15 lat temu powiedział, że
hydroksychlorochina (HCQ) jest skutecznym lekarstwem na
koronawirusy, który teraz twierdzi, że HCQ jest bezużyteczna i
niebezpieczna w leczeniu odmiany z Wuhan.
Fauci był ponadto współwinny w ograniczaniu dostępu HCQ
pacjentom w potrzebie, wspierając FDA i inne rządowe agencje w
utrzymywaniu generycznego leku przeciw malarii pod kluczem –
nawet gdy ludzie niepotrzebnie umierają z powodu infekcji,

których można zapobiec.
Chociaż twierdzenia Fauciego dotyczące witamin C i D są jak
najbardziej trafne, głupiec twierdzi, że nic poza
szczepionkami i lekami farmaceutycznymi nie jest w stanie
zapewnić jakiejkolwiek ochrony przed chorobami. Innymi słowy,
nie jest to ktoś, komu warto ufać.
Inne rady Fauciego obejmują zamykanie teatrów przez co
najmniej rok po tym, jak szczepionka przeciwko koronawirusowi
z Wuhan (COVID-19) stanie się dostępna na rynku, a
także stworzy się przestrzenie kwarantanny dla uczniów, aby
mogli „bezpiecznie” wrócić do szkoły tej jesieni i następnej
wiosny.
„Cała sprawa może się rozpaść, jeśli nie poradzisz sobie z tym
dobrze” – stwierdził ze strachem Fauci podczas niedawnego
wywiadu telefonicznego dla CNN .
Fauci jest oczywiście oszustem, nawet jeśli od czasu do czasu
ma rację. Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o tym
stworzeniu z bagien głębokiego stanu, sprawdź Deception.news .
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