
Os micronutrientes são a única forma conhecida de inibir a infecção das células por várias  
variantes e mutações do coronavírus.

A pandemia do coronavírus só pode ser combatida definitivamente através duma vacina  
comprovadamente segura com uma combinação de micronutrientes cientificamente estudados!

O coronavírus está a sofrer mutações cada 
vez mais rápidas:
Devido a uma elevada taxa de mutação do seu plano biológico, 
o vírus original da China (verde) transformou-se em vários outros 
que se estão a espalhar por todo o mundo. Estas variantes do 
vírus têm moléculas “acopladas” que diferem do coronavírus origi-
nal por terem uma estrutura ligeiramente diferente, mostrada em 
cores diferentes na figura à esquerda. Estas moléculas de aco-
plamento permitem que os vírus se liguem às células humanas, 
invadam-nas e causem infecções..

Abordagem vacinal para combater as  
variantes individuais do coronavírus:
Secções específicas (sequências) destas moléculas de acoplamento são replicadas 
no laboratório. Após a injecção (vacinação) no corpo, estas moléculas estimulam a 
produção de anticorpos - as próprias moléculas de defesa do corpo que em caso 
ideal bloqueiam a multiplicação do vírus no corpo.
Uma vez que as moléculas de acoplamento responsáveis pela ligação do  
vírus às células do corpo têm uma estrutura diferente para cada mutação  
viral, os anticorpos formados contra as moléculas de acoplamento do  
coronavírus original da China são apenas parcialmente eficazes ou não  
são de todo eficazes contra as mutações do coronavírus. Por isso, uma  
nova vacina terá provavelmente de ser desenvolvida para cada variante  
do vírus de cada vez! Cada uma destas novas vacinas deve, por sua vez,  
ser testada quanto à sua eficácia e segurança em longas séries de testes.

Abordagem de micronutrientes para combater 
todos os coronavírus:
Numerosos estudos científicos demonstraram que certos micronutrien-
tes e as suas combinações são capazes de influenciar o metabolismo 
das células de tal forma que inibem a ligação do vírus à célula, dificul-
tam a sua entrada na célula e impedem a sua replicação na célula..
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A pandemia do coronavírus não pode  
ser derrotada apenas pela vacinação!

https://voteforreason.com/pt-pt/


