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Zuurstofperoxide, of waterstofperoxide van 35% 

 

Uitleg over het gebruik van Zuurstof peroxide van 35% ofwel waterstofperoxide 
van 35%. Dit is in principe hetzelfde. Er hoort altijd Foodgrade op te staan. Als 
dat er niet op staat is het niet voor inwendig gebruik geschikt. 

Deze foodgrade zuurstof peroxide is vloeibaar en niet met stabilisatoren 
behandeld. Dus zuiver. De zuurstof of waterstofperoxide die je in de apotheek 
koopt is meestal  3 tot 12%. En is niet geschikt voor consumptie, wel voor 
schoonmaken, ontsmetten,  voor bleken, voor mondspoelmiddel.  

De 35% foodgrade zuurstofperoxide, kun je kopen bij de onder aan dit stuk 
geplaatste links, als je een BTW nummer hebt en min of meer kunt aantonen dat 
je dat in je bedrijf gebruikt. Het is dus niet in de vrije verkoop voor 
consumenten. Als je zelf geen BTW nummer hebt ken je misschien wel iemand 
die dat wel heeft en het voor je wil bestellen. 

Hoe bewaar je zuurstofwater? 

Deze vloeibare zuurstofperoxide, zuurstofwater wordt het ook wel genoemd; 
dient ook met de nodige voorzichtigheid behandeld te worden. Het wordt altijd 
afgeleverd in  grote plastic flessen/Jerrycans. Het moet ook altijd in plastic 
bewaard worden, ook  de kleine hoeveelheden. Het zuurstofwater  van deze hoge 
concentratie gaat met glas een reactie aan waardoor het glas in duizenden stukje 
versplintert. Ook het  pipet  wat je gebruikt om de druppels mee te doseren 
moet van plastic zijn als je dat wil gebruiken voor je zuurstof water. Het dient 
ook bewaard te worden in de koelkast, want in de warmte verliest het eerder zijn 
kracht. 

Is zuurstofwater een geneesmiddel? 

Een ander ding om voorzichtig mee te zijn is, tegen anderen zeggen dat het een 
geneesmiddel is. Dat zou verkeerde reacties kunnen geven, want zoals je weet 
zijn de straffen tegen het ongeoorloofd (lees buiten de controle van big Farma) 
gebruik van een product en het een geneesmiddel noemen, nogal zwaar.         
Dus  het is geen geneesmiddel "#$% maar een ondersteunend supplement wat heel 
veel goeds doet voor je gezondheid. Omdat het zuurstof brengt naar alle cellen 
die bij de meeste mensen  een (ernstig) tekort aan zuurstof hebben. Cellen die 
een tekort aan zuurstof hebben gaan zich vreemd gedragen om te overleven. Dat 
kan allerlei ziektes tot gevolg hebben. Gezonde cellen zijn zuurstofrijk en 
gedragen zich normaal. Kankercellen zijn bv altijd cellen die zuurstof tekort 
hebben, ongeacht waar ze zich in het lichaam bevinden. Ontstekingen ook. 

Hoe gebruik je de zuurstofperoxide? 

Je zorgt dat  je het in een hanteerbaar flesje  doet ( als je het koopt zit het vaak 
in een grote fles, wat onhandig is) een flesje van 100 cc is perfect, met 
schroefdop en eventueel een druppelaar, of met een pipet, allemaal van plastic. 
Dat flesje bewaar je in een ander potje of doosje ( om lekken te voorkomen) in 
de koelkast. Als je namelijk druppels van de 35% concentratie morst, brandt dat 
in je huid of in je kleding of je aanrecht bv.  
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Hoeveel zuurstofperoxide en hoe vaak? 

 (zuurstofperoxide, zuurstofwater, waterstofperoxide,  zijn namen voor 
hetzelfde, als het 35% en foodgrade is) 

Voor verschillende niet levensbedreigende ziekten bv alles wat met  ontstekingen 
te maken heeft, neem je op je nuchtere maag, smorgens vroeg dus, een half 
glas water met 1 druppel zuurstofwater. ( je verdunt het zuurstofwater 1 op 11  
exact, dat is de minimum hoeveelheid water die je moet nemen, meer is beter) 
Dat drink je op en je observeert de reactie van je lichaam.  Je wacht minstens 
een half uur voor je iets gaat eten of drinken. Sommige mensen reageren heel 
sterk op een zuurstofwater, anderen voelen er niets van. 

 Als die oplossing met die ene druppel geen nare reacties geeft mag je na enkele 
dagen de dosis naar 2 druppels verhogen, en dan opnieuw voelen. Altijd op de 
nuchtere maag. Je mag op die manier de dosis langzaam, dus steeds een aantal 
dagen ertussen voor je een druppel meer neemt. Steeds goed observeren hoe je 
lichaam reageert. Voel je je misselijk of naar, dan is dat geen reden om je 
zorgen te maken, zuurstofwater zorgt ook voor een reiniging van alles in je 
lichaam, dus net als bij homeopathische medicijnen kun je je in het begin even 
vervelender voelen. Je kunt bv diarree krijgen, dat betekent dat je lichaam zich 
onder invloed van de zuurstof, ontdoet van allerlei stoffen die je lichaam niet 
meer nodig heeft of die zelfs schadelijk zijn. Omdat de cellen meer gezond 
worden en zuurstofrijk kunnen ze veel beter hun werk doen, en dus bv alles uit 
je lichaam verwijderen wat niet goed voor je is. Als je reactie sterk is, bv diarree 
of grieperig voelen dan ga je even terug naar de vorige dosering, waar de 
klachten nog niet optraden. Je mag ook even een dag of een paar dagen 
stoppen.  

Als je echt ziek bent, bv kanker of een andere levens bedreigende ziekte, 

Dan begin je ook met op je nuchtere maag een half glas water en met een 
druppel, en ook nu heel goed observeren hoe je lichaam reageert. Voelt dat goed 
dan mag je dat drie keer per dag doen, steeds zorgen dat het wordt ingenomen 
op een lege maag. Dus na de maaltijd 3 uur wachten en dan weer een half glas 
water met een druppel. Ook dat mag je steeds verhogen tot wel 15 druppels per 
glas. Maar daar moet je echt dagen tot weken overheen laten gaan. En wees 
heel voorzichtig, blijf opletten op de reacties van het lichaam. Bij misselijkheid 
en diarree even stoppen en even wachten tot het over is of verminderen naar de 
vorige dosis.  

 

 

Zuurstofwater mag je nooit tegelijkertijd  gebruiken met reguliere 
medische behandelingen. Zoals bv chemo therapie of bestraling of 
hormoon of andere behandelingen uit het reguliere medische circuit. 

Je dient een keuze te maken wat je wil gebruiken.  
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Mijn geliefde heeft nadat hij zijn eerste vrouw had verloren aan kanker die 
volledig was behandeld in de reguliere zorg (chemo, bestralingen, operaties) zelf 
kanker gekregen. Hij heeft gekozen om geen gebruik te maken van de 
behandelingen die de specialisten hem boden. Hij genas zichzelf met een streng 
dieet, voedingssupplementen, cannabisolie en zuurstofperoxide. Hij deed ernaast 
veel aan lichaamsbeweging en hield alle stress zoveel mogelijk weg uit zijn 
leven. Als je interesse hebt in zijn volledige toegepaste therapie, dan kun je dat 
vragen, dan stuur ik je dat toe. 

Een lichaam wat reeds ondermijnd is door medische behandelingen zoals chemo 
en bestralingen etc heeft natuurlijk niet meer die veerkracht die een 
onbehandeld lichaam wel heeft. Dus het zal voor het immuunsysteem een veel 
moeilijker zijn om met behulp van deze  natuurlijke middelen terug gezond te 
worden. Dat zal meer tijd vergen, en wat stuk of weggesneden is , valt natuurlijk 
moeilijk te herstellen. 

Vraag niet aan je arts of deze behandeling je ziekte zal genezen. De meeste 
artsen kennen het niet eens, en zijn gebonden aan hun eigen werk en 
behandelwijzen. Ze zullen je het gebruik ervan waarschijnlijk sterk afraden. 

Je mag dit delen met anderen, maar wees alert met wie. En laat mijn naam dan 
weg. 

 

 

Heel veel succes en gezondheid gewenst, 

Tanni 

http://www.voedingisgezondheid.nl/ozon-en-zuurstof-gebruik 

https://www.werkenmetmerken.nl/nl/waterstofperoxide_foodgrade_35_/p/1295
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofperoxide 

 

https://leefbewust.nu/waterstofperoxide-een-wondergeneesmiddel/ 

https://thetruthaboutcancer.com/hydrogen-peroxide-medical-
miracle/?utm_campaign&utm_medium=post&utm_source=facebook&utm_conte
nt=hydrogen-peroxide&utm_term=ttac-fans 

 

 

 

 

 

 


