
ANGÅENDE PROBIOTIKA & ANTI-SVAMPDÖDANDE! 

ADMINS i gruppen har ingen ekonomisk koppling, vinning till rekommenderade Canxida kosttillskott. Vi har köpt 
dessa kosttillskott precis som alla andra.  

Att vi går efter ett specifikt program + rekommenderar Canxida är bara i all välmening då så många hundratusentals, 
miljontals världen om prövat olika dieter, testat och slängt ut tusentals kronor i onödan på olika probiotika och 
antisvamp kosttillskott. (se video nedan)  

Om du själv letar och finner någon lika bra eller bättre probiotika eller anti candida är du varmt välkommen att skicka 
mig ett pm om den produkten. Finner jag den lika bra eller t o m bättre utan en massa konstigheter i som man inte bör 
inta vid candida så kan vi mer än gärna rekommendera den i gruppen. 

Man bör följa ett program, inte bara slänga sig över någon detox eller "diet" direkt. Är man redan svårt sjuk kan man bli 
riktigt sjuk om man direkt byter kost plus dessutom intar någon probiotika som inte alls passar Candida som istället 
gynnar Candidan. 

Vi antar att du intar fel kost som tex gynnar candida och andra parasiter kan du bli ännu sämre av den, vissa kan må 
bättre av ngn annan diet under en period, men många återfår överväxten och/eller efter ca 6-24 månader kan börja må 
dåligt på andra sätt. 

Endast därför har jag satt ihop detta program där Eric givit denna rekommendation till världen över som redan testat en 
mängd olika dieter och olika probiotika och anti candida i 5,10,30 år utan att blivit kvitt sin överväxt = sina besvär.  

Det är endast därför och inget annat som denna grupp följer programmet. Glöm inte hela programmet, inte bara dieten. 
Livsstilen är minst lika viktig. 

Att en FB grupp har ett välbeprövat program att följa med lite egen mix är inget "konstigt" inte heller att rekommendera 
den bästa probiotika på marknaden som dessutom tar 60 andra parasiter, bakterier. Du vet nog om vid det här laget att 
har man Candida överväxt har man oftast en massa andra parasiter och bakterier som kan även dom vara svåra att få 
bukt med. Det finns ingen anti-candida och probiotika på marknaden som har denna kombo med hans väl utvalda 
kvalitets ingredienser och goda bakterier. Tro mig, jag har sökt med ljus och lykta i månader efter någon likaså många 
medlemmar i början när gruppen startade. Vi fann ingen i Sverige, tråkigt nog, inte heller när vi sökte utomlands.  

Måste man köpa Canxida? 

Nej, du måste inte köpa någon probiotika. Det går att bekämpa Candida helt på naturlig väg. Det tar dock längre tid att 
bekämpa. Eric bekämpade den själv helt naturligt utan kosttillskott, han var mycket dålig och det tog honom 1år att bli 
kvitt sin överväxt och sina besvär. 

Om du intar någon annan probiotika och följer programmet och blir bättre, jättebra, då funkade det för dig, men om du 
följer programmet, intar någon annan probiotika och inte blir bättre efter X antal månader så vet du troligen varför. 

Tycker man inte om upplägget i denna grupp kan man söka andra vägar, det är jätte enkelt att trycka på "Gå ur gruppen” 
och pröva någon annan metod.  

Om du väljer att gå ur gruppen och inte blir av med dina besvär efter X antal månader eller får tillbaka överväxten efter 
en tid så finns gruppen här och välkomnar dig igen att testa detta upplägg. 

Gruppen startades endast för att kunna hjälpa andra, inget annat och att gå efter ett väl beprövat program som hjälpt 
och hjälper människor idag i över 50 länder samt att Eric personligen botat 20.000 patienter som tidigare prövat ”som 
de säger” allt och mer därtill i årtionden ser jag som en seger. Jag satt som sagt 6-10 timmar per dag i 4 månader innan 
jag ens vågade testa något program. Det står så olika där ute i vimlet med så många tusentals olika probiotika etc och 
min kropp hade inte klarat ett enda bakslag. Därför var jag tvungen att göra min research innan jag kände tillit att ens 
tänka tanken att hoppa på något program.  

Kramar 

❤



Rekommenderar att titta på dessa video nedan: 

VARFÖR SKAPADES CANXIDA REMOVE - ANTI SVAMP, PARASITER 
https://www.youtube.com/watch?v=_xudUgMxD3M 

VARFÖR SKAPADES CANXIDA RESTORE - PROBIOTIKA 
https://www.youtube.com/watch?v=_PlfpddP0KM 

JAG HAR PRÖVAT ALLT, DU ÄR MITT SISTA HOPP ERIC 
https://www.youtube.com/watch?v=26WBMLs1H0k 

VARFÖR EN DEL ALDRIG BLIR KVITT SIN ÖVERVÄXT 
https://www.youtube.com/watch?v=9STMHAszZH0 

ERIC BAKKER BERÄTTAR OM HANS EGNA CANDIDA OCH BESVÄR 
https://www.youtube.com/watch?v=VhyyAl5x4GM 

HJÄLP, JAG HAR FÖLJT PROGRAMMET I 4 MÅNADER OCH ÄR INTE BÄTTRE ÄN. 
https://www.youtube.com/watch?v=4-sEvhe0eNo 
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