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Prezado Cliente:

NÓS AMAMOS AS SUAS ESCOLHAS.

Você está recebendo o seu frasco de LITHOBLACK 
DWLBRASIL, totalmente gratuito.

O  LITHOBLACK DWL BRASIL  mostrou ter proprieda-
des  úteis  ao  organismo   contribuindo  nas  condições
anti-hipertensivas e na capacidade de redução do nível
de  colesterol do sangue refletindo  positvamente na re-
sistência insulínica, além de se  mostrar um promissor -
elemento  na  prevenção  ou  restrição  de  danos resul-
tantes do enfisema pulmonar.

A  inclusão  da  alga marinha  Lithothamnium  na  com-
posição do  LITHOBLACK  DWL  BRASIL fez  com  que 
seu uso oferecesse  uma  poderosa   fonte  de  minerais
orgânicos com  capacidade  também  de   promover  o 
ajuste do  pH  do  organismo,  condições  fundamentais  
para  deixá-lo capaz de responder a estímulos adotados
com o objetivo de proporcionar o seu funcionamento
pleno. Resultado: seu corpo mais forte e mais saudável.

Rico em nutrientes

Com o  LITHOBLACK DWL BRASIL  você  estará   suple-
men- tando também as Vitaminas A, D, E, e K, essenciais
para diversas funções  do  organismo.  A vitamina A,  por
exemplo, é conhecida  por  combater o envelhecimento,
reforçar a imunidade e proteger a saúde dos olhos.

A vitamina D está ligada a várias funções de nosso corpo,
como por exemplo  o  fortalecimento  dos  ossos e do sis-
tema imunológico. 

A vitamina E é boa para pele e cabelo, essencial no com-
bate ao envelhecimento.  A Vitamina K  ajuda a prevenir
doenças  cardiovasculares. O Cálcio,  Magnésio e  outros
minerais importantes vão contribuir  ainda mais  para  o
bom funcionamento do organismo.

Regulação dos intestinos

Por conter muitas fibras, o  LITHOBLACK DWL BRASIL
é amigo do  sistema  digestivo o  que  leva  à diminuição
dos níveis de colesterol e glicose no sangue.



RECOMENDAÇÕES DE USO

Como usar o seu LITHOBLACK DWLBRASIL

Selecione a melhor água que  puder  e  com  um copo
grande (250ml) desta água, ingira a cápsula do LITHO-
BLACK DWL BRASIL. Faça isso três vezes ao dia.
Além dos três copos  de água que  utilizar com as cáp-
sulas, ingira outros 5 copos de água durante o dia, de
preferência não muito próximo das refeições. 

ALIMENTAÇÃO ESPECIAL - CARDÁPIO

Faça o teste: Use o LITHOBLACK DWL BRASIL seguin-
do  o  respectivo  cardápio  durante o s 30 dias  de uso. 
Você conseguirá  obter os   melhores  e  mais   rápidos
resulta dos com o LITHOBLACK DWL BRASL   se   se-
guir  nossa  sugestão  com as seguintes instruções de
Cardápio:

1) Abandone  o  hábito  de  ingerir  qualquer coisa que
deriva de leite de vaca durante os dias em que estiver
usando  o   LITHOBLACK DWL  BRASIL.     Não     use 
nenhum tipo de margarina ou manteiga durante este
tratamento;

2) Neste período evite a ingestão de qualquer alimen-
to que contenha cadáver de animais;

3) Abandone o uso do alho nestas 4 semanas de trata-
mento com o  LITHOBLACK DWL BRASIL   (de prefe-
rência afaste-se totalmente do alho);

4) Evite o consumo de macarrão ou  de  quaisquer  ou-
tros alimentos  que  contenham  farinha  branca. Estes
estão terminantemente proibidos quando da recupera-
ção do seu sistema pancreático;

5) Afaste-se  do  açúcar  branco  ou  refinado.  Prefira o
mascavo ou açúcar de coco;

6) Utilize  o  mais  possível  em  sua alimentação: frutas,
verduras, legumes cozidos no vapor e cerais;

7) Evite 100% o uso de bebidas alcoólicas durante o pe-
ríodo.



Acesse nosso
site e siga-nos
em nossas
redes sociais:

dwlbrasi l .com.br

dwlbrasi l

doutorwalter lopes

doutorwalter lopes

EXAMES CLÍNICOS:

E você, que está recebendo o  LITHOBLACK DWL
BRASIL, solicitamos imagens  dos seus exames clí-
nicos e uma avaliação ou mensagem enviada para
a DWL BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO:
(31) 9-8989-8888 ou ligue para (11) 5108-0044.

Se preferir, envie e-mail para
lithoblack@dwlbrasil.com.br

Ah! Não perca nossa lives. Ali teremos depoimentos
de  todos  os que  estão  utilizando  o  LITHOBLACK
DWLBRASIL.


