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ojegopH4.24apowyżejwidzieliśmypasożytanicieniowcaijego



wielkość25nmalewsurowicyo3,89pHtakdlalepszegozrozumienia.

Tunatymzdjęciutedużecząstkitokoloidyinaichpowierzchnitakie

temalutkiestrukturypowierzchnioweteinnedrobinkowejakgdyby



makowedrobinkiziarnatosącząstkitegosamegopierwiastkaaleo
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stanowiądodatekjakotennajmniejszyżywyelementpulsującegożycia,
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Energetycznejwjejtychdodanychskładowychalenaturalnychzawsze
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impulsowegoregulowaniaczynnośćipracysercamogąśmiałokożystać

zdobrodziejstwamocyenergiirubinuityleAcizWascochcąwięcej
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