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De huidige landbouwmethoden zorgen ervoor dat wat onze experts consumeren, naast de 

hanteringspraktijken, bijna geen voedingsstoffen bevat. Daar bevindt zich de echte bron van 

tandbederf. Onze moderne manier van leven lijkt zonder de lopende band productie van 

voedingsmiddelen zeker niet meer te volgen; het kenmerk van ons bestaande apparaat is nog 

steeds afhankelijk van de omzetmarges van grote maaltijdbedrijven. 

 

Uw welzijn is eigenlijk onafhankelijk van de landbouw. De agrarische economie is de 

gezondheid van de wereld en ook haar bewoners zeker niet op de eerste plaats - er wordt 

eigenlijk niet veel aandacht aan besteed. Denk alleen maar aan alle gevaarlijke chemicaliën, 

synthetisch plantaardig voedsel en ook het genetisch veranderde zaad. 

 

Welke winsten van de misleidingen? 
 

Dat haalt het beste uit zulke technieken? En wie ervaart het effect van deze verontreinigingen, 

zoals chronische gezondheidsproblemen?De echte hoofdredenen - blog. 

 

 
 

Het lijkt erop dat wanneer je op tijd buitensporig initiatief neemt, de schijn van een 

evenwichtige glimlach de mensen misloopt, zonder dat te garanderen, dat deze kosten zeker 

ook zullen uitkomen. Tanden bleken, tandpasta's bleken en esthetische tandheelkunde - ze 

complimenteren allemaal de beoefenaars van de tandheelkunde en denken dat je subliminaal 

zo ongeveer alles doet om de ideale look van een persoon te creëren. 

 

Precies zoals tandheelkundige experts worden gebruikt. Enkele van de grootste wreedheden 

van onze gelegenheid verhullen het feit dat verantwoordelijk is voor deze misleidende, 

ragfijne sluier. Als ons bedrijf het probleem aan de oorsprong volgt, ontdekt ons team dat het 

eigenlijk diep in de aarde reikt, in de grond - ons team heeft eeuwenlang egoïstisch het 

bloedverlies toegestaan, kortom een gedachte, zijn rijkdom voor de toekomst Tijdperken om 

te bewaren. Tandcariës is een ecologisch probleem. 

 

 

https://www.nvvp.nl/
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Holten zijn in feite een milieuprobleem: een probleem dat zich uitstrekt over de hele 

ecologische gemeenschap en ook over haar levensvormen, van ziektekiemen tot zoogdieren. 

Dit is eigenlijk ongecompliceerd om een verband te leggen tussen de gezondheid en het 

welzijn van de bodem en ook het welzijn van mensen die deze grond eten. 

 

Een breed scala aan kleine levende wezens, insecten en andere dieren die onder de grond 

blijven en de bovenste laag van de grond een hoge vlucht nemen en deze interactie 

daadwerkelijk gebruiken. 

 

Bezittingen voedingsstoffen uit het natuurlijke patroon. 
 

De grond met stikstof, overvloedige mineralen en verschillende andere organische 

componenten wordt eigenlijk verbeterd door te sterven en te wonen. De vegetaties nemen 

deze elementen op, evenals de weidedieren die de planten opeten. Mensen consumeren zowel 

wezens als planten. 

 

Als je alleen eet, dat is ontwikkeld op gezond vuil en bestaat uit ruime hoeveelheden fosfor, 

calciummineralen en ook andere sporenelementen, inclusief deze voedingsstoffen direct uit de 

maaltijden. Toch is dit in onze moderne samenleving zeker niet het scenario. De 

landbouwpraktijken van belangrijke agrarische bedrijven hebben feitelijk geleid tot 

gesteriliseerde, doorweekte grond. Meststof uit olie en chemische schade aan onze 

gezondheid en welzijn. 

 

De kunstmatige, afkomstig van met benzine geproduceerd plantaardig voedsel en pesticiden 

zijn nog niet eens een vervanging voor de substantiële, uiterst geavanceerde ecologische 

gemeenschappen, die ze allemaal verdringen. De procedures van onze landbouw zijn 

afhankelijk van chemie en kiezen ervoor om de gezondheid en het welzijn niet vanaf de grond 

te evalueren, waarop deze economische toestand nog steeds vertrouwt. De huidige operaties 

zorgen voor overmatig beheer en ook voor vermoeiing van de bodem. 

 

De industrie maakte de voedingstoestand nog erger 
 

Dat is nauwelijks bedoeld om de mineralen te vervangen die de aarde via het oogsten aan de 

oppervlakte daadwerkelijk gaat laten vallen. Industriële verwerking, die na de oogst door de 

meest verbouwde maaltijden reisde, de voedingssituatie veel slechter door de laatste rest van 

de voedingsmarktwaarde, ontkennen de momenteel gekwelde producten. 

 

• Ongewenste misselijkmakende maaltijden in voedingswinkels. 

• Een wandeling door een willekeurige voedingswinkel brengt de oorzaak van onze 
orale drang naar het licht. Het lijkt erop dat elk uitgesteld product zijn natuurlijke 
staat heeft verloren. Alle voedingsmiddelen, zo lijkt het, bevatten extra suiker of 
andere suikers, geraffineerde granen en geraffineerde plantaardige oliën. 

• Ingeblikt of gewoon verpakt en ook gewoon voedsel is de standaard, en het is 
moeilijk, zo niet onmogelijk, om iets anders in het assortiment te vinden bij de 
meeste voedselwinkels. Zelfs in de passages met de "nieuwe voeding" komt dit nul 
een stuk beter over. Veel fruit en groenten zijn gen-gemodificeerd, en de meeste 
soorten zijn consequent aangepakt, samen met giftige chemicaliën, pesticiden en 
kunstmatig plantaardig voedsel. 

• Varkensvlees van Massenierhaltung. 
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• Varkensvlees en vis zijn er zeker dankzij de bio-industrie, samen met medicijnen, 
hormonen en ook voorgeschreven antibiotica, om de slechte gezondheid van het 
naar de gevangenis gestuurde beest te compenseren. Zuivelproducten ontstaan uit 
meegevoerde koeien met gevaarlijke afvalstoffen; de zuivel moet gepasteuriseerd 
zijn, dus ze zal zeker geen kopers zijn. 

 

Gezond dieetplan op natuurlijke gronden 
 

In tegenstelling tot onze gemechaniseerde gemeenschappen en ook moderne technieken, 

beseffen de inheemse bevolking hoe belangrijk dit is om de bovenste bodemlaag te 

beschermen, zodat dit nu en in de toekomst zelfs uitgebalanceerde maaltijden kan creëren. 

Door de beste technieken, die van de ene creatie naar de volgende worden gegeven, omdat 

deze individuen er talloze jaren in zijn geslaagd om zichzelf en ook hun kinderen gezond en 

evenwichtig te krijgen. 

 

Ze slaagden er duidelijk in om de 'onontwikkelde' levensstijl van de wereld aan te 

pakken om de zorgen van hun productie van voedselproducten aan te pakken. Ze 

mikken er eigenlijk op. de desintegratie en ook het verlies van hun land voorkomen, 

door het op een organische manier te planten. 

 

Een selectie van granen, de afwisselende teelt van deze brede reeksen, waardoor de rest van 

de bebouwbare grond mogelijk is, evenals het royale gebruik van alle natuurlijke meststoffen 

om de productiviteit van de grond te behouden.  

 

 

 
 

 

Deze en verschillende andere waarnemingen werden voor het eerst geregistreerd door een 

pionier op de voedselmarkt: ARTS Weston A.Price, een tandarts, wilde de oorzaak van 

tandholten achterhalen. 70 jaar eerder leidde DOCTOR Rate een stapsgewijs onderzoek van 

de toenemende tandbederfproblemen tot het einde. Hij maakte een reis naar inheemse 

volkeren over de hele wereld en analyseerde de gezondheidstoestand van hun parelwitte 

tanden en hun dieetplan, hij bracht beide elementen mee. 
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Over het algemeen, zo stelde hij vast, waren de inheemse mensen over de hele wereld 

buitengewoon goede, bijna perfecte tanden, mits ze zo bleven, zoals hun voorouders hadden 

gemaakt voor producties. Als ze dat gezegd hadden, begonnen met het eten van de industrieel 

verwerkte voedingsmiddelen in de westerse wereld, die op dit moment voor hen beschikbaar 

waren, vanwege hun connecties met de blanken, ontwikkelden ze meestal cariës. 

 

De recensies die DOCTOR Cost creëerden toen de lokale bevolking overleefde op 

voedingsstoffen, herinneren ons bedrijf aan de hoeveelheden die ik heb uitgelegd aan het 

begin van dit specifieke korte artikel. 

 

Zodra een inheemse gemeenschap de hedendaagse consumptiegewoonten beheerste, 

verslechterde de stoornis van hun parelwitte tanden hun snel, terwijl degenen die toegewijd 

bleven aan het traditionele dieet, waarbij maaltijden op het menu stonden. parelwitte blanken. 

Het is eigenlijk fascinerend dat deze inheemse volkeren nauwelijks gepoetste tanden hadden 

en er dus vaak restjes in haar mond zaten), ze waren nog steeds zonder tandbederf. 

Zolang ze normaal leefden, bezaten ze haar hele leven bijna volledig gezonde en 

evenwichtige tanden. 

 

Geanalyseerde mensen hadden prachtig gebit, en dat zonder gefluorideerd water, zonder 

tandartsen of tandpasta. Als ze toch het industrieel sterk op maat gemaakte "voedsel van de 

blanke man" begonnen te consumeren, viel zelfs hun tandcariës ten prooi. In dit geval zorgde 

het poetsen van de tanden ervoor dat ze netjes waren, maar zeker niet alle gaten beschermden. 

Dit toezicht alleen al zou de Amerikaanse individuen moeten aanmoedigen om te twijfelen 

aan de verhalen van de oude vrouwen, die haar samen met de ADA hebben geïnjecteerd. 


