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• 

Dla silnego układu odpornościowego
• Wysoki poziom energii

• Dla dobrego metabolizmu
• Dla zrekompensowania złej diety lub niskiego 

spożycia warzyw i owoców
• Wysokiej jakości bioaktywne substancje naturalne
• Z wysoką zawartością fitochemikaliów

Zdrowi przez cały dzień – dla całej rodziny
Vitalkomplex Dr. Wolz to przebadany nauko-

wo koncentrat mikroelementów z szeroką gamą 
wtórnych substancji chemicznych pochodzenia ro-
ślinnego z owoców i warzyw, uzupełnionych mi-

nerałami, witaminami i pierwiastkami śladowymi. 
Wybór owoców, warzyw, witamin, pierwiastków 
śladowych i fitochemikaliów opiera się na aktu-
alnych odkryciach nauki o żywieniu. Ponieważ 
Vitalkomplex Dr. Wolz nie zawiera sztucznych 
barwników, jego głęboki czerwony kolor świad-
czy o jego bogatej zawartości wtórnych substancji 
roślinnych (fitochemikaliów).

Vitalkomplex Dr. Wolz to cenny suplement dla 
każdego, kto dba o swoje zdrowie: jest odpowiedni 
dla dzieci i dorosłych, którzy z różnych powodów 
jedzą za mało owoców i warzyw. Jest przeznaczo-
ny zarówno dla osób młodszych, jak i starszych ze 
względu na działanie ochronne na komórki i zawarte 
w nim substancje przeciwutleniające. Co więcej, jest 
przeznaczony dla wszystkich, którzy nie są w stanie 
uzyskać dla siebie mikroelementów ze względu na 
szczególne okoliczności. Dlatego jest to produkt dla 
każdego!

• Każdego, kto nie może utrzymać zdrowej diety 
lub ma większe zapotrzebowanie na mikroele-
menty ze względu na szczególne sytuacje życio-
we,

• np. pacjenci po przebytych chorobach lub opera-
cjach,

• Kobiety w ciąży i karmiące piersią,
• Osoby starsze,
• Każdego narażonego na stres w życiu codzien-

nym lub w pracy,
• Każdego poddawanego stresowi fizycznemu,
• Dzieci w okresie wzrostu,
• Każdego uprawiającego sport wyczynowy.

 

Produkt wegański, bezglutenowy, wolny od 
laktozy, barwników i konserwantów.

Zlikwiduj lukę żywieniową w przypadku nie-
zbalansowanej diety i zwiększonych potrzeb!

Vitalkomplex Dr. Wolz zawiera szereg cennych 
składników, takich jak witaminy, minerały, wtórne 
substancje roślinne i pierwiastki śladowe, których 
z wielu powodów często brakuje w codziennej 
diecie. Niemniej jednak są niezwykle ważne dla 
naszego zdrowia, a tym samym dla naszego samo-
poczucia.

Specjalna selekcja koncentratów owocowych 
np. dzika róża, czarna porzeczka, rokitnik, czarny 
bez, jagoda, jabłko, wiśnia acerola, granat i winogro-
na pozwalają dostarczyć organizmowi wielu potrzeb-
nych flawonoidów już w jednej dawce (20 ml).

Specjalny wybór koncentratów warzywnych, 
np. pomidor, czarna marchew, burak, shiitake i cy-
koria.

Specjalny wybór ekstraktów ziołowych. Należą 
do nich korzeń galangalu, nasiona nasturcji, kwiaty 
karczocha, chlorella, camu camu, kwiaty nasturcji, 
rozmaryn, nasiona dyni, korzeń kurkumy, kwiaty 
malwy itd…

Rewelacyjny nowy niemiecki produkt Dr. Wolz’a

P³ynny koncentrat Vitalkomplex 
z bioaktywnymi substancjami 
roœlinnymi dla ca³ej rodziny
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Substancje roślinne z długą historią zastosowa-
nia, takie jak ekstrakt z brokułów, ekstrakt z zielonej 
herbaty, sfermentowany sok z kiszonej kapusty i td.

Energia i sprawność
Wszystkie zawarte witaminy z grupy B oraz 

wapń, żelazo i magnez są ważne dla metabolizmu 
energetycznego. Żelazo wspomaga transport tlenu w 
organizmie, a wraz z witaminą B6 i B12 wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie czerwonych krwinek. 
Dodatkowo witamina B2, B6, B12, niacyna, kwas 
pantotenowy oraz żelazo i magnez przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Kości i chrząstki
Dla utrzymania naszych kości Vitalkomplex Dr. 

Wolz zawiera wapń, cynk oraz witamina C+D. Wita-
mina C wspiera prawidłowe tworzenie kolagenu dla 
prawidłowego funkcjonowania chrząstki. Szczegól-
nie dzieci potrzebują witaminy D i wapnia do zdro-
wego wzrostu i rozwoju kości.

Wydajność umysłowa
Vitalkomplex jest dobry dla sprawności umy-

słowej. Ogólnie rzecz biorąc, żelazo i cynk promu-
ją normalne funkcje poznawcze. Żelazo wspomaga 
rozwój funkcji poznawczych u dzieci.

System odprnościowy
Poprzez zawartość witamin B6, B12, C + D oraz 

żelaza i cynku, Vitalkomplex Dr. Wolz znacząco 
wspiera układ odpornościowy.

System nerwowy
Zawarte w Vitalkomplex Dr. Wolz witaminy B1, 

B2, niacyna, B6, B12, biotyna i magnez przyczyniają 
się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwo-
wego.

Ochrona komórek
Witaminy C i E oraz cynk 

pomagają chronić komórki 
przed stresem oksydacyjnym.

Piękna skóra  
i paznokcie

Witamina C i biotyna za-
pewniają piękną skórę, a mi-
kroelement cynk przyczynia 
się do utrzymania zdrowych 
paznokci.

Fitochemikalia to bioak-
tywne substancje ochronne z 
owoców i warzyw, za pomo-
cą których rośliny chronią się 
przed wpływami środowiska. 
Jednym z przykładów jest 
czerwony barwnik pomido-
rowy likopen, który chroni 
pomidory przed promienio-
waniem UV. Jednym z powo-
dów, dla których spożywanie 
owoców i warzyw jest tak 
zdrowe są zawarte w nich fi-
tochemikalia. W badaniach 
stwierdzono, że mają one 
wiele pozytywnych skutków 
dla ludzi podobnych do dzia-
łania witamin. Dlatego też na-
zywane są „witaminami XXI 
wieku”. 

Zalecane spożycie 
Vitalkomplex Dr. Wolz to 

koncentrat. Należy codziennie 
rozcieńczyć 20 ml w szklance 
wody lub soku. Dzieci przyj-
mują połowę tej dawki. Zróż-
nicowana, zbilansowana dieta 

i zdrowy tryb życia są ważne dla zdrowia.

Vitalkomplex Dr. Wolz to przebadany naukowo 
koncentrat mikroelementów z szeroką gamą minera-

łów, witamin i pierwiastków śladowych, oraz wielu 
wyselekcjonowanych, specjalnych roślinnych sub-
stancji wtórnych z owoców i warzyw. Bioaktywne 
substancje naturalne (wtórne substancje roślinne) 
zawarte w Vitalkomplex Dr. Wolz pochodzą mię-
dzy innymi z różnorodnych owoców i warzyw, ziół, 
grzybów i ekstraktów. 

Składniki: 
85% aronia, czerwone winogrona, jabłko, burak, 

topinambur, granat, czarny bez, jagoda, dzika róża, 
czarna marchew, czarna porzeczka, koncentrat soku 
z rokitnika; 4 % ekstrakt z camu camu, chlorelli, 
kwiatu malwy, korzenia galangalu, zielonej herbaty, 
kwiatów nasturcji, pestek dyni, korzenia kurkumy, 
kwiatu karczocha, nasion nasturcji, liści rozmarynu, 
grzyba shiitake; sok z kiszonej kapusty fermentowa-
nej w mleku; mleczan wapnia; cytrynian magnezu; 
aktywowane drożdże suszone wzbogacone witami-
nami (witaminy B1, B2, niacyna, pantotenian, B6, 
B12, biotyna); proszek z soku z aceroli; ekstrakty 
mieszane i koncentraty z owoców i warzyw suszo-
nych (ekstrakt z melisy, ekstrakt z karczocha, eks-
trakt z granatu, ekstrakt z batata fioletowego, ekstrakt 
z jagód, sok grejpfrutowy, ekstrakt z brokułów, sok 
z jarmużu, ekstrakt z czosnku, ekstrakt z cebuli, sok 
jabłkowy, ekstrakt z moreli, Sok truskawkowy, Sok 
wiśniowy, Sok pomarańczowy, Ekstrakt z papai, Sok 
z czarnej porzeczki, Ekstrakt ze szparagów, Sok ana-
nasowy, Sok z ogórka, Proszek z ekstraktu z oliwek); 
Ekstrakt z pomidora; Suszony ekstrakt z zielonej her-
baty; Witamina E; glukonian cynku; diglicynian że-
laza; Ekstrakt z suszonych brokułów; Witamina D2 

Skład 20ml: 
Witamina B1 0,33 mg 30%*, Witamina B2 0,70 

mg 50%*, Niacyna w NE 6,4 mg 40%*, Kwas panto-
tenowy 2,4 mg 40%*, Witamina B6 0,84 mg 60%*, 
Witamina B12 0,75 μg 30%*, Biotyna 15 μg 30%*, 
witamina E (w alfa-TE) 6,0 mg 50%*, witamina C 
24 mg 30%*, witamina D2 5,0 μg (200 IE) 100%*, 
wapń 120 mg 15%*, żelazo 2, 1 mg 15%*, Magnez 
57 mg 15%*, Cynk 1,5 mg 15%*, Polifenole łącznie 
400 mg, w tym antocyjany łącznie 145 mg, w tym 
procyjanidyna A 95 mg, w tym katechiny z zielonej 
herbaty 18 mg, glukorafanina z brokułów 1,0 mg, li-
kopen z pomidorów 2,0 mg. 

*Referencyjne wartości odżywcze zgodnie z Roz-
porządzeniem UE 1169/2011

Tłum. Marcin Hencz
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Enzymatyczne komórki drożdży
w terapii onkologicznej

Artykuł w niemieckim czasopiśmie medycznym ”Der Freie Arzt” (”Niezależny lekarz”)
Autor: doktor Mathias Oldhaver

Drożdże mają długą historię oraz 
tradycję stosowania jako środek lecz-
niczy. Można się o tym dowiedzieć z 
najstarszego dokumentu w historii me-
dycyny – egipskiego ”Papyrus Ebers”. 
Grecki lekarz Hipokrates używał droż-
dży jako środka naturalnego, szczegól-
nie w przypadku gorączki i biegunki. 
W średniowieczu drożdże były uży-
wane przez mnichów w celu ochrony 
przed plagą dżumy. Jeden z najbardziej 
znanych lekarzy tamtego okresu Para-
celsus (1494-1541) wychwalał droż-
dże jako lekarstwo od Boga. Również 

sławna ksieni i lekarka Hildegarda von 
Bingen (1099-1179), która była bardzo 
ważną osobą w rozwoju medycyny, 
rekomendowała napoje zawierające 
drożdże jako lekarstwo na różne choro-
by w swoim przewodniku po zdrowiu 
o nazwie ”Causa at Curare”. W dzisiej-
szych czasach drożdże stosowane są w 
różnej formie jako środek terapeutycz-
ny w leczeniu wielu niedoborów wita-
minowych oraz jako źródło minerałów 
i pierwiastków śladowych. Drożdże są 
bogate w substancje odżywcze i są źró-
dłem ważnych enzymów trawiennych, 
takich jak laktaza, sacharaza i maltaza. 
Poza tym, grzyby te łagodzą działania 
uboczne antybiotyków, zapobiegają 
biegunkom i mają działanie probio-

tyczne. To znaczy, że pozytywnie regu-
lują funkcję układu odpornościowego 
na poziomie błony śluzowej jelit. 

Drożdże to jednokomórkowe grzy-
by, których materiał genetyczny jest 
zgodny z ludzkimi genami w 60-70%. 
Dlatego są one używane w naukowych 
badaniach medycznych jako organizm 
modelowy w celu poznania przyczyny 
raka. Dzięki takim badaniom przyzna-
no już kilka Nagród Nobla. W 2001 
roku nagrodę otrzymał Leland H. Har-
twell za odkrycie kluczowych regula-
torów cyklu komórkowego. W roku 
2016 nagrodę przyznano japońskiemu 
biologowi Yashinori Osumi za odkry-
cie mechanizmu autofagii i prace doty-
czące produkcji energii w komórkach.

Enzymatyczne komórki drożdży 
są specjalną metodą dostarczania sub-
stancji leczniczych. Uzyskiwane są 
one w procesie enzymatycznej fermen-
tacji w obecności tlenu. W ten sposób 

Preparaty z enzymatycznych komórek drożdży są z powo-
dzeniem wykorzystywane już od wielu lat w gabinetach i 

klinikach naturopatycznych w terapiach regulujących zdro-
wie komórek w celu wspomagania leczenia onkologiczne-
go. Mogą one być pomocne w kontrolowaniu zmęczenia 
nowotworowego oraz we wspomaganiu upośledzonego 
układu odpornościowego u pacjentów onkologicznych.

Yeast cells
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powstają młode, świeże komórki 
drożdży, które w przeciwieństwie 
do proszku lub tabletek z droż-
dżami, są aktywne biologicznie 
i enzymatycznie. Mają one także 
aktywne mitochondria. W proce-
sie tlenowej enzymatycznej fer-
mentacji przy pomocy unikalnego 
procesu doktora Wolz’a drożdże 
enzymatyczne rosną jako czysta 
kultura drobnoustrojów w opty-
malnych warunkach tlenowych. 
Drożdże enzymatyczne hoduje się 
przy użyciu naturalnych, biolo-
gicznych substancji odżywczych, 
takich jak soki owocowe, kiełki 
pszenicy, pierwiastki śladowe. 
Odbywa się to w ich naturalnym 
płynnym środowisku bez udziału 
konserwantów. Fermentacja od-
bywa się w temperaturze poniżej 
32 stopni Celsjusza ze stałą kon-
trolą temperatury i w dostępie tle-
nu. W celu zapewnienia obfitości 
substancji roślinnych, takich jak 
antocyjaniny i bioflawonoidy, 
koncentraty roślinne i owocowe 
są dodawane cały czas  podczas 
procesu fermentacji enzymatycz-
nej.

Dawka dzienna komórek 
drożdży enzymatycznych (pre-
parat Zell Oxygen plus) zawiera 
około 200 miliardów takich ko-
mórek drożdży i każda z nich zawiera 
30-50 mitochondriów, wszystkie en-
zymy zawarte w drożdżach, bogactwo 
aminokwasów egzogennych, witami-
ny, minerały, nukleotydy, glutation, 
koenzymy oraz pierwiastki śladowe 
zawarte w enzymach – prawdziwe bio-
logiczne laboratorium. Te biologicznie 
aktywne składniki są niezmienione w 
swojej formie z powodu odpowiedniej 
technologii produkcji, która powoduje 
także, że wchłaniają się one wyjątko-
wo dobrze z przewodu pokarmowego 
i doskonale wbudowują się w ludzkie 
komórki.

Pacjenci nowotworowi mają po-
ważne niedobory substancji od-
żywczych z powodu niesprawności 
swojego organizmu i trudności z poły-
kaniem. Enzymatyczne komórki droż-
dży sprawdzają się już od ponad 45-u 
lat, szczególnie w formie toniku (na 

przykład preparat Zell Oxygen plus) 
jako preparaty regenerujące u pacjen-
tów z rakiem. Dostarczają one bardzo 
ważnych substancji niezbędnych do 
budowy i regeneracji komórkowych 
enzymów oddechowych, takich jak: 
porfiryna, cytochromy, glutation, lizy-
na, metionina i mają stymulujące dzia-
łanie na oddychanie komórkowe. Poza 
tym, mają one działanie wspomagające 
metabolizm fibroblastów i flory jelito-
wej oraz efekt odtruwający organizm. 
Preparaty z enzymatycznych drożdży 
są szczególnie pomocne we wspiera-
niu układu odpornościowego u pacjen-
tów onkologicznych z upośledzonym 
układem odpornościowym, ponieważ 
charakteryzują się wysoką zawartościa 
beta-glukanów, które mają działanie re-
gulujące układ odpornościowy. To zna-
czy, mają zarówno działanie stymulu-
jące, jak i hamujące nadmierną reakcję 
układu odpornościowego. Beta-gluka-
ny przyczepiają się do różnych komó-
rek niespecyficznego układu odporno-
ściowego. Łączą się one z receptorami 
beta-glukanowymi na makrofagach i w 
ten sposób stymulują produkcję cyto-
kin, takich jak TNF (Tumor Necrosis 

Factor) – alpha, IL (interleukina) – I 
beta. W ten sposób wspierają i sty-
mulują reakcję układu odpornościo-
wego. Dodatkowo beta-glukany, jako 
naturalny składnik drożdży, mogą ak-
tywować komórkę NK (Natural Killer) 
oraz wchodzić w reakcję z receptora-
mi monocytów i neutrofili, żeby pro-
dukowały cytokiny i inne substancje 
immunomodulujące wtedy, kiedy jest 
to potrzebne. U pacjentów onkologicz-
nych beta-glukany mogą chronić przed 
infekcjami w przebiegu upośledzające-
go odporność cytostatycznego lecze-
nia chemioterapią. Badania naukowe 
potwierdzają, że w znacznym stopniu 
może to zmniejszać śmiertelność zwią-
zaną z takimi infekcjami. Uważa się, 
ze beta-glukany mają działanie prze-
ciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne 
zarówno in vitro (w probówce), jak i 
in vivo (w żywym organizmie). Z tego 
powodu w Japonii stosowane są od bar-
dzo dawna jako wspomaganie leczenia 
onkologicznego. Preparaty enzyma-
tyczne drożdży, takie jak Zell Oxygen 
Immune Complex, wykazują działa-
nie przeciwzapalne i antyoksydacyjne 
(wartość ORAC 5500 na dawkę dzien-

ną), które zostało zademonstrowane w 
kilku badaniach naukowych in vitro 
oraz in vivo (w tym w Uniwersytecie 
we Freiburgu). W ośrodku naukowym 
Medycznego Uniwersytetu Stanowe-
go w Tbilisi enzymatyczne komórki 
drożdży podane zostały pacjentom w 
zaawansowanych stadiach pierwot-
nego raka wątroby w celu aktywacji 
układu odpornościowego. Grupa kon-
trolna składała się z 15 pacjentów z 
zaawansowaną chorobą nowotworową 
wątroby, którzy byli leczeni wyłącznie 
doxorubicyną i cyklofosfamidem. Re-
zultat: W ciągu 3 miesięcy odporność 
komórkowa obserwowanych pacjen-
tów wzrosła o 29% w porównaniu do 
grupy kontrolnej.

Podsumowując, enzymatyczne ko-
mórki drożdży są bardzo dobrą opcją 
terapeutyczną dla odbudowy osłabio-
nego układu odpornościowego pacjen-
tów onkologicznych po radioterapii 
lub chemioterapii. Wspomagają one 
procesy regeneracji uszkodzonego sys-
temu oddychania komórkowego i neu-
tralizują nadmierne ilości reaktywnych 
form tlenu.

Enzyme yeast cell Dr. Wolz ®

vitamins

minerals

phytochemicals

enzyme 

trace elements

mitochondrium

mannanes
glucans
phospholipid
ergosterol
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Jama ustna jest początkowym odcinkiem przewodu pokarmowego, w 
którym znajduje się język, zęby, ujścia gruczołów ślinowych oraz odby-
wa się wstępna faza trawienia polegająca na żuciu pokarmu, który jest 
rozdrabniany, nawilżany śliną i przygotowywany do dalszego trawienia. 
Ślina zawiera enzym trawienny amylazę ślinową, który trawi skrobię. 
Dzięki obecności kubków smakowych w jamie ustnej odbierane są wra-
żenia smaku. Kubki smakowe rozmieszczone są na języku, podniebieniu, 
w nabłonku gardła, nagłośni oraz w górnej części przełyku. Ruchy języka, 
podniebienia miękkiego i warg uczestniczą w formowaniu dźwięków, ja-
kie wydajemy. Jama ustna jest alternatywnym odcinkiem dróg oddecho-
wych. Oddychanie ustami nie jest jednak najlepszym sposobem pobiera-
nia powietrza, w porównaniu do oddychania nosem, ponieważ powoduje 
wysuszenie śluzówek i powietrze dociera do płuc nieoczyszczone oraz 
słabo nawilżone. Jama ustna uczestniczy w funkcjach odpornościowych 
organizmu chroniących nas przed zakażeniami drobnoustrojami chorobo-
twórczymi. Ślina jest źródłem wielu mechanizmów obronnych, jest nim 
również wartswa ochronna błony śluzowej jamy ustnej i ciągle złuszczają-
cy się nabłonek oraz obecność komórek żernych układu odpornościowego (neu-
trofile, makrofagi, komórki Natural Killers). 

Stwierdzono, że dbanie o higienę jamy ustnej, w czym pomagają regularne 
wizyty u stomatologa, pomaga zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia. Jest 

tak ponieważ zepsute zęby i choroby przyzębia oraz dziąseł mogą być źródłem 
przewlekłego stanu zapalnego przyspieszającego rozwój miażdżycy naczyń 
krwionośnych.

Obserwując to, co dzieje się w jamie ustnej, można wyciągnąć wnioski doty-
czące niedoborów żywieniowych organizmu.

Objaw Niedobór
Zaburzenia smaku Witamina A, Cynk

Zaczerwieniony i bolesny język Witamina B1, B12, Kwas foliowy

Ból i tkliwość w jamie ustnej                   Witamina B2

Glosodynia (piekący ból języka)              Żelazo

Glossitis (zapalenie języka)                      Witamina B3, B6, B12, Cynk, Żelazo

Zapalenie języka w kolorze magen-
ta     

Witamina B2

Aftowe zapalenie jamy ustnej                 Witamina B1, Kwas foliowy, Żelazo

Stan zapalny w kąciku warg                     Witamina B2, B3, kwas foliowy

Pękanie i stan zapalny warg oraz
w kąciku warg

Witamina B2, B3, Kwas foliowy

Stan zapalny wewnątrz jamy ustnej       Witamina B6, B12

Jaskrawoczerwony bolesny język ze
szczelinami

Witamina B3

Gładki, błyszczący język                            Witamina B12, Kwas foliowy, Biotyna, Że-
lazo

Szarawa błona śluzowa jamy ustnej       Biotyna

Bladość błon śluzowych                            Kwas foliowy, Żelazo

Owrzodzenia błony śluzowej                   Kwas foliowy

Krwotoczne zapalenie dziąseł                 Witamina C

Suchość w jamie ustnej                            Niezbędne kwasy tłuszczowe (olej rybi, 
oleje roślinne)

Metaliczny oddech lub zapach
czosnku w oddechu

Objaw nadmiaru selenu

(według: Clinical Naturopathy; Jerome Sarris, Jon Wardle; 2010 Elsevier, Australia)  

JAMA USTNA

Jest to dolegliwość, która w skali 
roku dotyczy co najmniej 60 procent 
osób w krajach cywilizacji zachodnich. 
Polega ona na cofaniu się treści żo-
łądkowej z żołądka do przełyku lub 
nawet tak daleko wstecz, jak jama ust-
na. Objawiać się to może jako uczucie 
pieczenia, gniecenia i ból za mostkiem, 
kwaśny smak i uczucie piasku w jamie 
ustnej, drapanie w gardle, kaszel, astma 
oskrzelowa, przewlekłe zapalenie krta-
ni, ubytki w uzębieniu, nieprzyjemny 
zapach z ust. Częsty i przewlekły re-
fluks prowadzi do owrzodzeń śluzówki 
przełyku. Czasami dochodzi do rozwoju 
dolegliwości zwanej przełykiem Bar-
retta uważanej za stan przedrakowy. 

Wyściółka żółądka jest przygoto-
wana na treść kwaśną o ph 2-5 i taka 
kwaśność jest potrzebna do aktywa-
cji pepsynogenu, który zamienia się 
w pepsynę i jest enzymem trawiącym 
białko w żołądku. 

W przypadku cofania się kwaśnej 
treści żołądkowej do przełyku do-
chodzi do podrażnienia, ponieważ 
wyściółka przełyku jest, w przeci-
wieństwie do żołądka, wrażliwa na ph 
niższe od 7 i z tego powodu dochodzi 
do wymienionych wyżej objawów re-
fluksu przełykowego.

Do refluksu żołądkowo – przeły-
kowego dochodzi z wielu powodów. 
Może to być :

- osłabienie napięcia dolnego 
zwieracza przełyku,

- osłabienie funkcji perystaltycz-
nej (przesuwającej treść pokarmową) 
przełyku,

- spowolnienie funkcji trawien-
nych (u osób wydzielających małą 
ilość kwasu solnego przez śluzówkę 
żołądka – często u osób z grupą krwi 
A lub AB) i spowolnienie opróżniania 
się żołądka z treści pokarmowej, która 

powinna przesuwać się odpowiednio 
szybko do dwunastnicy w celu dalsze-
go trawienia; kiedy dochodzi do takiej 
sytuacji, następuje rozciąganie ścian 
żołądka i osłabienie napięcia dolnego 
zwieracza przełyku,

- zmniejszenie wydzielania śliny 
przez gruczoły ślinowe, co utrudnia 
usuwanie z przełyku cofającej się tre-
ści żołądkowej,

- przepuklina rozworu przełyko-
wego przepony,

- nadwaga lub okres ciąży u kobiet, 
kiedy zawartość jamy brzusznej wypy-
cha żołądek w kierunku rozworu prze-
łykowego przepony,

- palenie papierosów, kiedy obser-
wuje się zmniejszenie aktywności dol-
nego zwieracza przełyku oraz zwięk-
szenie ciśnienia w jamie brzusznej z 
powodu kaszlu,

- stres psychologiczny, podczas 
którego obserwuje się zwiększoną 
wrażliwość na ból w przełyku z powo-
du zgagi, 

- zażywanie lekarstw zmniejszają-
cych napięcie dolnego zwieracza prze-
łyku (nitraty, blokery kanału wapnio-
wego – leki nasercowe, teofilina – lek 
na astmę, morfina, diazepam, barbitu-
rany, sildenafil – lek dla mężczyzn na 
impotencję).

Konwencjonalne leczenie refluksu 
żołądkowo-jelitowego polega przede 
wszystkim na hamowaniu wydzielania 
kwasu solnego przez błonę śluzową 
żołądka przy pomocy leków syntetycz-
nych (omeprazol, ranitydyna, cyme-
tydyna, famotydyna...i t.p.). Leczenie 
takie na pewno jest uzasadnione w 
przypadku owrzodzeń przełyku i w 
przypadku przełyku Barretta. Często 
jednak stosowane jest niestety zbyt 

GERD (Gastroesophageal reflux disease)

Choroba refluksowa przełyku.

dokonczenie na stronie 7
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długo i niepotrzebnie, ponieważ wiele 
lekarstw zmniejszających ilość soków 
trawiennych w żołądku jest dostępnych 
bez recepty. Przewlekłe stosowanie 
tych środków może prowadzić do 
złego wchłaniania witamin i mine-
rałów oraz związane jest z większym 
ryzykiem rozwoju zakażeń przewo-
du pokarmowego, zapalenia płuc i 
złamań kości.

Naturopatyczne leczenie refluksu 
żołądkowo-jelitowego adresuje przy-
czyny tego problemu (wymienione 
wyżej). Często, utrata wagi ciała i 

rekomendacje żywie-
niowe okazują się sku-
teczne w pozbyciu się 
tego problemu. Zaleca 
się na przykład jedze-
nie jednorazowo mniej-
szych ilości pokarmu i 
jedzenie częściej oraz 
powolne, solidne żu-
cie w celu lepszej sty-
mulacji wydzielania 
śliny. Mniejsze ilości 
jedzenia w żołądku po-
wodują mniejsze roz-
ciąganie ścian żołądka 
i dolnego zwieracza 
przełyku, który w ten 
sposób jest w stanie 
łatwiej utrzymać treść 
pokarmową w żołąd-
ku. Ponieważ palenie 
papierosów może być 
przyczyną refluksu, 
rzucenie tego nałogu 
może być wskazane w 
celu uniknięcia przy-
krych konsekwencji 
cofania się treści po-
karmowej do przełyku. 
Podobnie jest z piciem 
alkoholu i obżeraniem 
się, szczegółnie na noc. 
Osobom z refluksem 
rekomenduje się rów-
nież opanowanie stre-
su psychologicznego 
oraz trzymanie głowy i 
tułowia trochę wyżej w 
czasie snu. 

W naturopatycz-
nym leczeniu używa 
się następujących ziół 
(stosuje się herbaty 
i tynktury/nalewki 
wodne, ponieważ pre-
paraty alkoholowe 
sprzyjają rozwojowi 
refluksu):

- Wiązówka błotna , nazwa łaciń-
ska: Filipendula ulmaria – działanie 
przeciwzapalne (łagodzące podrażnie-
nia śluzówki przewodu pokarmowe-
go), przeciwbiegunkowe, przeciwpa-
sożytnicze i  przeciwkrwotoczne,

- Lukrecja gładka, łac.: Glycyrrhi-
za glabra – ma działanie leczące rany i 
podrażnienia przewodu pokarmowego, 
używana w leczeniu wrzodów żołąd-
ka i dwunastnicy; często stosowanym 
preparatem tej rośliny jest lukrecja po-

zbawiona glicyryzyny (DGL) – w celu 
zapobiegania działań ubocznych tej 
substancji ujawniających się przy prze-
wlekłym stosowaniu i podobnych do 
działania sterydów na organizm (wy-
płukiwanie potasu, kurcze mięśniowe, 
zaburzenia rytmu serca, podwyższenie 
ciśnienia, obrzęki tkankowe),

- Rumianek pospolity, łac.: Ma-
tricaria recutita – działanie przeciwza-
palne i leczące podrażnienia przewodu 
pokarmowego, może też mieć działa-
nie uspokajające, przeciwlękowe oraz 
rozkurczowe na mięśniówkę gładką,  

- Prawoślaz lekarski, łac.: Althaea 
officinalis (ang. Marshmallow) – zioło 
o działaniu przeciwzapalnym i goją-
cym śluzówkę przewodu pokarmowe-
go, stosowane również w chorobach 
dróg oddechowych,

- Wiąz czerwony, łac. Ulmus rubra 
(ang. Slippery elm) – zioło stosowane 
przy podrażnieniach oraz oparzeniach 
błony śluzowej i skóry, ma również 
działanie przeczyszczające,

- Nagietek lekarski, nazwa ła-
cińska: Calendula officinalis – ma 

działanie przeciwzapalne, leczące 
podrażnienia śluzówki przełyku oraz 
zwiększające napięcie dolnego zwie-
racza przełyku (z powodu zawartości 
tanin),

- Aloes zwyczajny, łac.: Aloe bar-
badensis – ma działanie przeciwzapal-
ne i leczące rany oraz podrażnienia ślu-
zówki przełyku oraz reszty przewodu 
pokarmowego,

- Krwawnik pospolity, nazwa ła-
cińska: Achillea milefolium (ang. Yar-
row) - zioło bogate w taniny (zwięk-
szają napięcie dolnego zwieracza 
przełyku) i mające działanie prze-
ciwzapalne oraz przeciwkrwotoczne,

- Goryczka żółta, łac.: Gentiana lu-
tea – zioło stosowane w celu stymula-
cji wydzielania żołądkowego soku tra-
wiennego i poprawy jakości trawienia 
w żołądku (należy stosować ostrożnie, 
ponieważ czasami pogarsza objawy re-
fluksu).

Formuła ziołowa rekomendowa-
na w refluksie żołąkowo – przeły-
kowym przez podręcznik Naturopatii 
Klinicznej (Sarris, Wardle: Clinical 
Naturopathy): 

Krwawnik pospolity 1:2 (tynktura 
powstała z 1 objętości zioła na 2 obję-
tości wody) ...................35 mililitrów

Rumianek pospolity 1:2 (tynktura 
powstała z 1 objętości zioła na 2 obję-
tości wody) .....................35 mililitrów 

Lukrecja gładka 1:1 (tynktura po-
wstała z 1 objętości zioła na 1 objętość 
wody) ..............................25 mililitrów 

Goryczka żółta 1:2 (tynktura po-
wstała z 1 objętości zioła na 2 objętości 
wody) ...............5 mililitrów

Zaleca się picie 5 mililitrów mie-
szanki powyższych wyciągów wod-
nych każdego wieczoru. 

Poza tym podręcznik rekomendu-
je picie 2-3 kubków dziennie między 
posiłkami herbaty z wiązówki błotnej. 
Herbatę taką należy przygotować za-
lewając gorącą wodą 1 czubatą łyżkę 
tego zioła na kubek wody. 

DGL SYNERGY
DGL Synergy to szybko 

działająca formuła do żucia 
pozbawionej glicyryzyny lu-

krecji (DGL), która wspiera 
błonę śluzową żołądka. Zawie-

ra standaryzowaną, wysokiej 
jakości formę DGL, amino-

kwas glicerynę i wapń w po-

staci glicerofosforanu wapnia. 
DGL Synergy ma przyjemny 
smak lukrecji, zero cukru i nie 
zawiera fruktozy. Jest słodzona 
ksylitolem i mannitolem oraz 

ekstraktem roślinnym luo han 
guo (owoc mnicha).
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Czy próbowałeś już wiele razy, tak jak większość z nas i nigdy Ci się nie 
udało pozbyć nadmiaru kilogramów? Mamy dla Ciebie propozycję.

UltraGlow – nowy i dynamicznie rozwijający się na rynku suplementów 
produkt jest już dostępny dla każdego. 

Co jest bardzo istotne, to poważne badania kliniczne potwierdzają jego 
skuteczność.

UltraGlow zawiera CBD i składniki pomagające w spalaniu tłuszczu, ta-

kie jak wyciąg z zielonej herbaty, CBDV i THCV – substancje pochodzące 
z konopi siewnych i nie mające działania psychotropowego, wykazujące 
działanie hamujące apetyt i skutecznie pomagające w utracie wagi ciała.

UltraGlow jest dostępny w wygodnej w użyciu formie proszku w sztyf-
cie o przyjemnym smaku jagód acai. Proszek ten można przyjmować bez-

pośrednio doustnie lub mieszać z wodą i innymi napojami.
Nie stosuj diet powodujących efekt yo-yo i nigdy nie działających. 

UltraGlow pomoże Ci nie tylko uzyskać prawidłową wagę ciała ale ją rów-

nież utrzymać.
UltraGlow to nie jest tylko produkt stosowany w celu utraty wagi ciała. 

Jego składniki (CBD, THCV, CBDV i wyciąg z zielonej herbaty) mają 
silne działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe i 
działanie niezwykle korzystne dla ogólnego stanu zdrowia oraz samopo-

czucia.
BADANIA KLINICZNE
UltraGlow był badany klinicznie w jednym z najlep-

szych medycznych ośrodków naukowych w Stanach Zjed-

noczonych przy pomocy państwowych środków finanso-

wych z Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes 
of Health). Było to badanie podwójnie ślepe. Czyli zarówno 
osoby badane, jak i naukowcy, nie wiedzieli, kto przyjmuje 
produkt, a kto placebo (środek obojętny dla organizmu). Wy-

niki były spektakularne. U 100 osób w ciągu 90 dni zauważono 
średnią utratę wagi ciała w ilości 22 funtów (9.97 kilogramów) i 
ubytek 2.4 cala (6.09 centymetrów) w pasie. Wszyscy mieli istot-
ny spadek wskaźnika masy ciała (BMI – Body Mass Index). Oso-

by przyjmujące placebo nie miały żadnych rezultatów. Natomiast 
ci, którzy otrzymywali UltraGlow, doświadczyli również duży spa-

dek podwyższonego poziomu glukozy we krwi oraz istotny spadek 
markerów stanu zapalnego. Zgła-

szali oni także lep-

szy sen, więcej 
energii, mniejsze 
zmęczenie, lepszy na-

strój, ulgę w bólu, działanie 
przeciwlękowe i przeciwdepresyj-
ne.

Jeśli nie potrzebujesz stracić kilogramów, 
UltraGlow pomoże Ci utrzymać prawidłową wagę cia-

ła i jednocześnie doświadczyć wszystkich wyżej 
wymienionych korzyści zaobserwowa-

nych u osób w opisanym badaniu kli-
nicznym.

UltraGlow – działanie CBD  
i działanie ODCHUDZAJĄCE

w jednym rewolucyjnym 
produkcie

WSPANIAŁE REZULTATY 
BEZ POTRZEBY ZMIANY  

DIETY I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH
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Magnez uczestniczy w około 600 
różnych procesach biochemicznych w 
naszym organiźmie, więc jego niedo-
bór ma bardzo poważne i niekorzystne 
konsekwencje dla naszego zdrowia. 
Najczęstszymi chorobami związanymi 
z przewlekłymi niedoborami magnezu 
są choroby układu krążenia (nadciśnie-
nie, miażdżyca, choroba niedokrwien-
na serca) oraz cukrzyca typu drugiego. 
Znaczenie magnezu dla zdrowia czło-
wieka często podkreślał nieżyjący już 
profesor medycyny Julian Aleksan-
drowicz, który był światowej sławy 
hematologiem i autorem popularnej 
do dzisiaj książki: ”Nie ma nieuleczal-
nie chorych”. Uważał on, że niedobór 
tego pierwiastka w organizmie może 
być przyczyną nowotworów, szcze-
gólnie nowotworów złośliwych krwi 
(białaczek). Poglądy profesora Alek-
sandrowicza zainspirowały powstanie 
Polskiego Towarzystwa Magnezolo-
gicznego imienia Juliana Aleksandro-
wicza.

- skurczami mięśni nóg, najczęściej 
łydek,

- drganiem powiek,
- uczuciem drętwienia i mrowienia 

kończyn,
- brakiem apetytu, 
- ciągłym zmęczeniem, 
- bólami głowy i migrenami,
- wysokim ciśnieniem tętniczym, 

arytmią, bólami wieńcowymi serca,
- insulinoopornością.

- złym wchłanianiem z przewodu 
pokarmowego, które jest uzależnione 

od ogólnego stanu zdrowia, brania le-
ków recepturowych i upośledzone jest 
przez alkohol, kawę i kwas fosforowy 
w napojach gazowanych, 

- małym spożyciem zielonych wa-
rzyw (magnez jest składnikiem chloro-
filu nadającego zielony kolor roślinom) 
i dużym spożyciem przetworzonego 
jedzenia,

- stresem emocjonalnym i brakiem 
snu,

- spożywcze produkty roślinne są 
w dzisiejszych czasach uprawiane naj-
częściej na glebie zawierającej za małą 
ilość magnezu i innych minerałów,

- zażywanie leków recepturowych 
(leki moczopędne i obniżające ilość 
kwasu solnego w żołądku) powoduje 
często niedobory magnezu.

Na rynku dostępnych jest wiele 
rodzajów produktów zawierających 
magnez i podczas zakupu tego typu 
suplementu należy zwracać uwagę na 
formę magnezu w produkcie, czyli w 
jakim połączeniu chemicznym magnez 
w nim występuje. Magnez nie wchła-
nia się z przewodu pokarmowego jako 
metal i potrzebne jest połączenie go 
w tym celu z grupą chemiczną. Naj-
łatwiejszy i najtańszy w produkcji jest 
tlenek magnezu, który jest najgor-
szym rodzajem spośród suplementów z 
magnezem, ponieważ źle się wchłania 
z przewodu pokarmowego. Ta forma 
magnezu również obniża kwasowość 
żołądka, co u wielu osób może upośle-
dzać trawienie białka. Tlenku magnezu 
najlepiej jest więc unikać i w tym celu 
dobrze jest sprawdzić skład suplemen-
tu z magnezem, który mamy zamiar 
kupić. 

Do najbardziej biodostępnych i naj-
lepiej wchłaniających się z przewodu 
pokarmowego form magnezu należą:

- glicynian magnezu używany naj-
częściej w stanach lękowych, depresji i 
bezsenności,

- jabłczan magnezu, który dobrze 
wchłania się z przewodu pokarmowe-
go, rzadko powodując biegunkę i jest 
najczęściej stosowany w fibromialgii 
oraz w zespole przewlekłego zmęcze-
nia,

- taurynian magnezu, który stoso-
wany jest najczęściej przy nadci-
śnieniu tętniczym i w celu regulo-
wania poziomu glukozy we krwi,

- chlorek magnezu, który do-
stępny jest w formie soli do kąpie-
li, oleju magnezowego na skórę lub 
rzadziej w kapsułkach i używany 
jest najczęściej w celu relaksacji 
napiętych bolesnych mięśni (uży-
wany zewnętrznie) lub na zgagę i 
zatwardzenia (doustnie),

- cytrynian magnezu będący 
jednym z najbardziej popularnych 
suplementów z magnezem, do-
brze wchłaniający się z przewo-
du pokarmowego i w większych 
dawkach powodujący biegunkę 
(dlatego jest stosowany przy za-
twardzeniach),

- asparginian magnezu uży-
wany w skłonności (nadwrażliwo-
ści) mięśni szkieletowych do bole-
snych skurczów.

Jest suplementem magnezu, 
który jest źródłem aż pięciu jego 
połączeń mających bardzo dobrą 

dostępność biologiczną dla 
naszego organizmu. Pro-
dukt zawiera cytrynian, tau-
rynian, jabłczan, glicynian 
oraz asparginian magnezu. 
Suplement magnezu mający 
tak szerokie spektrum ma 
bardzo wszechstronne dzia-
łanie wspomagające nasz or-
ganizm.

 

Jest tylko jeden ro-
dzaj magnezu, który do-
brze przenika przez barierę 
krew-mózg. Jest to treonian 
magnezu (kwas treonowy 
powstaje w organizmie z 
witaminy C) - związek ma-
gnezu najbardziej ze wszyst-
kich dostępny biologicznie, 
bardzo dobrze wchłaniający 
się z przewodu pokarmowe-
go, niepowodujący biegunek 
oraz najlepiej ze wszystkich 
rodzajów magnezu przeni-
kający do komórek i struktur 
komórkowych. Jego stoso-
wanie ma dlatego najlepszy 
ze wszystkich suplemetów z 
magnezem wpływ na pracę 
mózgu i największe korzy-
ści objawiające się lepszą 
pamięcią, dobrym nastro-
jem, głębokim i dającym do-
bry odpoczynek snem oraz 
zdrowiem emocjonalnym i 
psychicznym. Problemy z 
pamięcią u osób młodych 
nie wynikają najczęściej z 

rozwoju demencji lub problemów z 
krążeniem mózgowym. Ich przyczyną 
jest prawie zawsze niedobór magnezu 
i zażywanie produktu z treonianem 
magnezu przenikającym łatwo do ko-
mórek nerwowych mózgu przynosi 
najlepsze rezultaty. 

NA CO NALEŻY 

ZWRACAĆ UWAGĘ 

PODCZAS WYBORU
SUPLEMENTU 

Z MAGNEZEM?
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W przypadku na przykład nerek, 
dializy pozwalają przeżyć ludziom z 
niewydolnością nerek. Wątroba speł-
nia w naszym organizmie tak dużo 
ważnych funkcji niezbędnych dla ży-
cia, że w tej chwili żadne urządzenie 

wymyślone przez człowieka nie jest w 
stanie jej zastąpić. 

 Jest to największy organ we-
wnętrzny naszego ciała, który waży 
u dorosłego człowieka średnio około 
1.5 kilograma i jest zlokalizowany po 
prawej stronie w nadbrzuszu zaraz pod 
przeponą. Wątroba spełnia najwięk-
szą ilość funkcji spośród wszystkich 
narządów organizmu. Ocenia się, 
że jest ich około 500. Są to między 
innymi: detoksyfikacja (odtruwanie), 
rozkładanie zużytych  erytrocytów, 
przekształcanie puryny w kwas mo-
czowy, zamiana glukozy w glikogen 
lub w tłuszcze, zamiana aminokwasów 
w glukozę, magazynowanie żelaza i 
witamin (A, D, K, B12 i C), synteza 
czynników krzepnięcia krwi, wytwa-
rzanie i wydzielanie żółci (w ilości do 
1.5 litra na dobę), produkcja białek 
osocza krwi (albuminy, protrombiny, 
fibrynogenu), wytwarzanie heparyny, 
wytwarzanie i magazynowanie wielu 
enzymów, synteza cholesterolu i trój-
glicerydów. Zdecydowana większość 
cholesterolu we krwi (90%) pochodzi 
z syntezy w wątrobie. Tylko 10% jest z 
jedzenia. Dlatego zdrowie wątroby ma 
bardzo duży wpływ na poziom cho-
lesterolu we krwi. Wszystko, co jest 
przyswajane z jelita cienkiego, dosta-
je się do żyły wrotnej i musi przejść 
przez wątrobę zanim dostanie się do 
reszty naszego ciała. Wątroba filtruje 
więc przepływającą przez nią krew i w 
ten sposób jest w stanie spełniać swo-
je funkcje i przede wszystkim bardzo 
ważną funkcję detoksyfikacyjną. Ko-
mórki wątrobowe neutralizują toksyny 
(alkohol, używki i wiele leków), prze-
kształcają toksyczny amoniak w mocz-
nik, łączą metabolity wielu substancji 
chemicznych (hormonów, bilirubiny, 
wielu leków) z kwasem glukurono-
wym. Są one w tej formie wydalane z 
organizmu. Wątroba odgrywa również 

bardzo ważną rolę w regulowaniu po-
ziomu glukozy we krwi, bierze udział 
w termoregulacji (”ogrzewa” krew 
o 1 stopień Celsjusza), magazynuje 
substancje nadające się do ponowne-
go wykorzystania i wydala te, które są 

niepotrzebne.
Wątroba jest narażona na różne 

choroby. Należą do nich: zatrucia, 
choroby wirusowe, bakteryjne, paso-
żytnicze oraz choroby wrodzone (n.p. 
zespół Gilberta), marskość i rak wątro-
by. Choroby wątroby mają często cha-
rakter przewlekły i mogą prowadzić do 
rozwoju niewydolności tego narządu, 
czyli do spadku jego funkcji poniżej 
poziomu niezbędnego do życia. Wtedy 
jedynym leczeniem ratującym życie 
jest przeszczep wątroby. 

Najczęstsze problemy zdrowotne ze 
strony tego narządu w cywilizacjach 
zachodnich związane są ze spożyciem 
alkoholu. Wątroba do pewnego mo-
mentu jej uszkodzenia i postępującego 
zwłóknienia ma wyjątkowe (nieporów-
nywalne do innego narządu w naszym 
ciele) zdolności regeneracyjne. W 
transplantologii znane są przypadki, 
kiedy od jednej osoby pobrano pół wą-
troby i podano innej osobie na miejsce 
po usuniętej krótko wcześniej marskiej 
wątrobie. U obu pacjentów organ ten 
był w stanie w ciągu kilku lat podwoić 
swoją aktywną życiowo tkankę.

Tak samo, jeśli osoba spożywają-
ca przez wiele lat alkohol przestanie 
pić, może odrodzić swoją wątrobę, 
o ile postępujące zwłóknienie tego 
narządu nie jest tak duże, że jest już 
nieodwracalne. Zaawansowanie pro-
cesu zwłóknienia można stwierdzić 
z całą pewnością tylko przy pomocy 
biopsji wątroby i badania mikrosko-
powego pobranej tkanki. Biopsja całej 
wątroby (pobranie do badania tkanki 
w wielu miejscach) byłaby zbyt inwa-
zyjnym badaniem i w związku z tym 
nie jest przeprowadzana. Tylko wtedy 
można by było uzyskać miarodajną 
informację na temat całej wątroby, 
która może być uszkodzona w róż-
nym stopniu w różnych miejscach. W 
celu oceny zdrowia wątroby stosuje 

się też badania laboratoryjne takie, 
jak oznaczanie poziomu enzymów 
wątrobowych (są podwyższone, kie-
dy dochodzi do nadmiernego rozpa-
du uszkodzonych komórek wątrobo-
wych), bilirubiny (jest podwyższona 

przy uszkodzeniu funkcji 
wątroby, co powodować 
może żółtaczkę i swędzenie 
skóry), czasu krzepnięcia 
krwi (może być przedłużo-
ny z powodu niedostatecz-
nej produkcji przez wątro-
bę czynników krzepnięcia 
krwi) i poziomu białka al-
buminy (może być obniżone 
w niewydolności wątroby). 
Przy ocenie funkcji wątro-
by w badaniach laboratoryj-
nych bierze się również pod 
uwagę poziom sodu we krwi 
(w zaawansowanej niewy-
dolności wątroby może być 
obniżony) i funkcję nerek. 
W bardzo zaawansowanych 
przypadkach niewydolności 
wątroby dochodzi również 
do rozwoju niewydolności 

nerek (zespół wątrobowo-nerkowy). 
W marskości wątroby może dojść u 
chorego do nieznośnego i odpornego 
na leczenie świądu skóry, który może 
być najważniejszym wskazaniem do 
przeszczepu, ponieważ wśród takich 
pacjentów zdarzały się samobójstwa 
(z powodu swędzenia skóry całego 
ciała).

Po fachową pomoc w przypadku 
chorób wątroby należy się oczywiście 
zwrócić do lekarza. Istnieje bardzo 
wiele suplementów i ziół wspomagają-
cych zdrowie wątroby. Niektóre z nich 
są stosowane od tysięcy lat.

Najpopularniejsze roślinne 
źródła suplementów wspo-

magających zdrowie wątroby 
(z uwzględnieniem części 
roślin, które się używa):
Ostropest plamisty (Milk thistle) - 

owoce i nasiona
Jest zdecydowanie najpopular-

niejszą rośliną ”na wątrobę” w zioło-
lecznictwie zachodnim. Najbardziej 
aktywny składnik uzyskiwany z tej ro-
śliny to sylimaryna, która jest kombi-
nacją flawonoliganów (najważniejszy 
z nich to sylibina). Mają one działanie 
przeciwzapalne i antyoksydacyjne – 
chroniące komórki wątrobowe przed 
uszkodzeniem i pomagające w jej re-
generacji.  

Karczoch zwyczajny (Artichoke) 
– liście

Wykazano, że ekstrakt z tej rośli-
ny zwiększa aktywność peroksydazy 
glutationowej, co chroni komórki wą-
trobowe przed uszkodzeniem przez 
reaktywne formy tlenu (działanie anty-
oksydacyjne). Ma też działanie wspo-
magające regenerację komórek wątro-
bowych. 

Burak ćwikłowy (Beet) – korzeń
Jest bogatym źródłem betain (trime-

tylglicyna), które mogą chronić wątro-
bę przed stłuszczeniem oraz procesami 
degeneracyjnymi i rozrzedzają żółć. 
Ma to znaczenie dla zdrowia worecz-
ka żółciowego. W badaniach na zwie-
rzętach wyciąg z korzenia buraka miał 
działanie chroniące komórki wątrobo-
we przed toksynami i wspomagające 
regenerację tego narządu po uszkodze-
niu.

Łopian (Burdock) – korzeń
Ma wieloletnie zastosowanie w 

ziołolecznictwie jako roślina ”oczysz-
czająca krew” stosowana na takie do-
legliwości jak: odra, zapalenie stawów, 
zapalenie migdałków, przeziębienie. 
Ma również działanie moczopędne. 
Badania na zwierzętach pokazały dzia-
łanie chroniące wątrobę przed uszko-
dzeniem paracetamolem, tetrachloro-
metanem i alkoholem etylowym. Może 
to być częściowo związane z antyok-
sydacyjnymi oraz przeciwzapalnymi 
właściwościami tego zioła.

Cytryniec chiński (Schizandra) – 
owoc

W Tradycjnej Medycynie Chińskiej 
używany od bardzo dawna w wiruso-
wym zapaleniu wątroby. W badaniach 
naukowych zaobserwowano jego pozy-
tywny wpływ na aktywność cytochro-
mu P450, metabolizowanie tłuszczy i 
cholesterolu przez wątrobę, produkcję 
białka i glukoneogenezę (uzyskiwanie 
glukozy z aminokwasów).

Tarczyca bajkalska (Chinese 
skullcap) – korzeń

Zioło używane w medycynie chiń-
skiej na alergie, infekcje, stany zapalne 
i choroby nowotworowe. Ma działa-
nie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, 
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne 
i hamujące mutacje genowe. Wykaza-
no jego działanie chroniące komórki 
wątrobowe przed uszkodzeniem przez 
różne czynniki.

Lakownica (Reishi) – cały grzyb 
(pełne spektrum)

Jest znana i stosowana od tysięcy lat 
w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej 
jako ”grzyb nieśmiertelności”. Ma wła-
ściwości przeciwzapalne, przeciwwi-
rusowe, modulujące odporność, anty-
oksydacyjne i przeciwnowotworowe. 
Wykazano, że preparaty z tego grzyba 
stymulują produkcję wytwarzanych w 
naszych komórkach antyoksydantów 
(glutationu, dysmutazy ponadtlenko-
wej i katalazy). W ten sposób mogą 
chronić wątrobę przed uszkodzeniem i 
poprawiać funkcję tego narządu. Pre-
paraty z lakownicy mogą także hamo-
wać włóknienie wątroby.

Maczużnik (Cordyceps) – cały 
grzyb (pełne spektrum)

Jest to grzyb medyczny, który w 
warunkach naturalnych występuje 
w Himalajach i w Tybecie. Dlatego 
obfituje w substancje adaptujące do 

PONIEWAŻ ŻADNE URZĄDZENIE TECHNOLOGICZNE NIE JEST W STANIE JEJ ZASTĄPIĆ

SZANUJ SWOJĄ WĄTROBĘ,
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tak trudnych warunków wysokogór-
skich. W badaniach klinicznych w 
wirusowym zapaleniu i w zwłóknie-
niu wątroby miał działanie chroniące 
komórki wątrobowe, łagodzące obja-
wy i regulujące w pozytywny sposób 
odporność. 

Popularne składniki natural-
nych suplementów wspoma-

gających wątrobę :

Glutation
Jest najsilniejszym antyoksydan-

tem wytwarzanym w naszym orga-
nizmie i niezbędnym do prawidłowej 
funkcji detoksyfikacjnej wątroby. W 
komórkach wątrobowych jest tej sub-
stancji tysiąc razy więcej niż w innych 
komórkach organizmu. Tylko postać 
podjęzykowa zredukowanego gluta-
tionu i S-Acetyl-Glutation wchłaniają 
się bez utlenienia (zredukowane) jako 
aktywny biologicznie glutation.

N-Acetylocysteina
Jest pochodną aminokwasu cyste-

iny i ma silne działanie antyoksydacyj-
ne oraz chroniące wątrobę. Stymuluje 
produkcję glutationu w wątrobie. Jest 
stosowana w leczeniu zatrucia parace-
tamolem (Tylenol), który jest związ-
kiem hepatotoksycznym i naczęstszą 
przyczyną śmiertelnych zatruć małych 
psów, które zjadają lekarstwa upusz-
czone na podłogę przez ludzi.

Metionina
Jest jednym z niezbędnych amino-

kwasów, który musi być dostarczony w 
diecie, ponieważ organizm go nie wy-
twarza. Metionina jest używana przez 
wątrobę do detoksyfikacji (metylacji). 
Jest też jednym z dwóch aminokwa-
sów będących źródłem siarki (drugim 
jest cysteina) w procesach biochemicz-
nych organizmu.

Inozytol
Stosowanie inozytolu w badaniach 

na zwierzętach wykazało działanie 
chroniące wątrobę przed stłuszcze-
niem, zwiększające ilość zredukowa-
nego glutationu oraz poprawiające ak-
tywność dysmutazy ponadtlenkowej i 
katalazy w wątrobie (bardzo ważnych 
antyoksydantów wytwarzanych w na-
szym organizmie).

Berberyna
To organiczny związek chemiczny 

pochodzenia roślinnego wykazujący 
silną aktywność biologiczną. Stymulu-
je wątrobę do produkcji żółci, pomaga 
w regulacji prawidłowego metaboli-
zmu glukozy i gospodarki tłuszczowej. 
Ma działanie przeciwbakteryjne, prze-
ciwpierwotniakowe, przeciwbiegun-
kowe, przeciwcukrzycowe, przeciwno-
wotworowe, przeciwnadciśnieniowe, 
przeciwdepresyjne, przeciwzapalne 
oraz obniżające poziom złego chole-
sterolu we krwi.

Kwasy żółciowe
Ze wszystkich kwasów żółciowych 

stosowanych w kontrolowaniu zdro-
wia wątroby, woreczka żółciowego i 
dróg żółciowych, najbardziej aktyw-
ne biologicznie są kwasy żółciowe, 
w które obfituje żółć niedźwiedzia 
himalajskiego: TUDCA i UDCA. 
Żółć niedźwiedzia jest stosowana w 
Tradycyjnej Medycynie Chińskiej od 
kilku tysięcy lat. Oba te kwasy zostały 
uzyskane syntetycznie przez naukow-
ców japońskich. TUDCA jest dostęp-
na jako suplement diety. Natomiast 
UDCA jest w Stanach Zjednoczonych 
lekiem recepturowym zatwierdzonym 
przez FDA. TUDCA jest szeroko opi-
sana w innym miejscu naszego ma-
gazynu jako składnik nowatorskiego 
preparatu na rynku suplementów o 
nazwie BerTUDCA.

HEPATATONE PLUS

Hepatatone Plus został opracowany tak, aby 
wspomagać prawidłowe funkcjonowanie i strukturę 
wątroby. Ta synergistyczna mieszanka składników 
odżywczych chroniących wątrobę obejmuje (mię-

dzy innymi) grzyb Cordyceps sinensis i grzyb Re-

ishi (lakownica), które mają właściwości wspoma-

gające odporność i antyoksydacyjne oraz pomagają 
wspierać zrównoważoną reakcję zapalną. Zawiera 
również N-acetylocysteinę (NAC), która pomaga 
chronić organizm przed stresem oksydacyjnym i 
zwiększa produkcję glutationu, najważniejszego 
przeciwutleniacza występującego w wątrobie. Po-

zostałe składniki to: ostropest plamisty, tarczyca 
bajkalska, cytryniec i łopian.

LV-GB COMPLEX

LV-GB Complex to kompleksowa formuła 
zaprojektowana w celu wspomagania przepływu 
żółci, co pomaga w normalnym przetwarzaniu i 
eliminacji toksyn dzięki specyficznej kombinacji 
składników odżywczych i ziół zawartych w tej 
formule. Wspomagając pracę wątroby i pęche-

rzyka żółciowego, LV-GB Complex wspomaga 
eliminację substancji tłuszczowych z wątroby, 
trawienie i przyswajanie tłuszczów oraz witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach. Preparat zawiera: 
ostropest plamisty, metioninę, taurynę, inozytol, 
żółć wołową, wyciąg z liści karczocha, proszek z 
bulwy buraka.

S-ACETYL-GLUTATHIONE SYNERGY

S-Acetyl-Glutathione Synergy to wyjątkowa 
forma glutationu, jednego z najsilniejszych prze-
ciwutleniaczy naturalnie wytwarzanych w orga-
nizmie. Posiada grupę acetylową przyłączoną do 
atomu siarki cysteiny w cząsteczce glutationu. Ta 
forma dobrze nadaje się do spożycia doustnego, 
ponieważ grupa acetylowa chroni glutation przed 
rozpadem w przewodzie pokarmowym. Po wchło-
nięciu do wnętrza komórek, grupa ta jest usuwana 
pozostawiając nienaruszoną cząsteczkę glutationu. 
Preparat ten pomaga wspierać funkcje odpornościo-
we i optymalizować szlaki detoksyfikacyjne wątro-
by zależne od glutationu. Jest to idealny wybór, gdy 
zalecane są wyższe dawki glutationu. Produkt ten 
zawiera rónież N-acetylo-L-cysteinę (NAC) i wita-
minę B6, które są ważne dla produkcji glutationu.
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Żółć to płyn o zielono-żółtej barwie 
oraz gorzkim smaku produkowany 
przez komórki wątrobowe i magazy-
nowany oraz zagęszczany w woreczku 
żółciowym. Jest to substancja, która 
pomaga w trawieniu tłuszczy w jelicie 
cienkim. Składa się w 97-98% z wody, 
w 0.7% z kwasów tłuszczowych, w 
0.2% z bilirubiny, w 0.51% z tłusz-
czy (cholesterol, kwasy tłuszczowe i 
lecytyna) oraz ma bardzo małe ilości 
nieorganicznych soli. Żółć zawiera 
również toksyny i chemiczne lekar-
stwa, które wydalane są przez wątro-
bę. Człowiek produkuje  przeciętnie 
600 mililitrów żółci dziennie. Jej kolor 
pochodzi od żółtego koloru bilirubiny 
i zielonej barwy utlenionej formy bili-
rubiny – biliwerdyny. Oba te barwniki 
są odpowiedzialne za brązową barwę 
stolca zdrowej osoby.

Żółć spełnia w organizmie nastę-
pujące funkcje:

- umożliwia prawidłowe trawienie 
tłuszczu poprzez jego emulsyfikację, 
czyli rozbicie na bardzo małe cząstecz-
ki, które jest wtedy w stanie strawić li-
paza obecna w soku trzustkowym,

 - zapewnia optymalne ph trawienia 
w jelicie cienkim, które odbywa się 
przy pomocy enzymów trzustkowych 
i jelitowych,

- umożliwia wchłanianie się nie 
tylko tłuszczu, ale również substancji 
rozpuszczalnych w tłuszczach (n.p.: 
witaminy A, D, E i K),

- jest sposobem wydalania z organi-
zmu bilirubiny powstającej z rozkładu 
hemu obecnego w czerwonych ciał-
kach krwi (erytrocytach),

- jest sposobem pozbywania się 
przez organizm leków chemicznych i 
toksyn wydalanych z organizmu przez 

wątrobę.
W związku z tym, wszelkie sytu-

acje, kiedy produkcja żółci, jej swo-
bodny przepływ i wykorzystanie w 
naszym ciele są zaburzone, prowadzą 
do niebezpiecznych problemów zdro-
wotnych i nawet zagrożenia życia.

 Takimi sytuacjami są:
Cholestaza wewnątrzwątrobowa, 

czyli zastój żółci z powodów wątro-
bowych wynikający z mniejszej pro-
dukcji żółci przez komórki wątrobowe. 
Może tak się dziać w przypadku zaka-
żeń wątroby

(wirusowych, bakteryjnych, paso-
żytniczych), chorób metabolicznych, 
zaburzeń anatomicznych i chorób wro-
dzonych, zatruć chemicznych lub leka-
mi.

Cholestaza zewnątrzwątrobo-
wa, czyli zastój i zły przepływ żółci 
wynikający z problemów w drogach 
żółciowych. Jest tak w przypadku ka-
mieni żółciowych. Ale może to być 
także efektem raka dróg żółciowych 
lub trzustki i innych nowotworów uci-
skających drogi żółciowe. Może też 
wystąpić to z powodu zarostowego za-
palenia dróg żółciowych w przebiegu 
różnych chorób lub z nieustalonych 
powodów.

Żródłem największej ilośći pro-
blemów z drogami żółciowymi i z 
wydzielaniem żółci są zdecydowanie 
kamienie żółciowe, które najczęściej 

powstają z powodu zastoju żółci w wo-
reczku żółciowym lub w przewodach 
żółciowych. Powikłaniem kamicy 
może być żółtaczka mechaniczna i stan 
zapalny dróg żółciowych. W przypad-
ku, kiedy kamień usadowi się w miej-
scu, gdzie przewód żółciowy wspólny 
łączy się z przewodem trzustkowym 

lub dalej, może dojść do niebezpiecz-
nego dla życia zapalenia trzustki.    

Stan zapalny woreczka żółciowego 
jest najczęstszą przyczyną operacji, 
w wyniku której zostaje on usunięty. 
Duża część populacji wysoko rozwi-
niętych krajów zachodnich żyje bez 
tego narządu. W takiej sytuacji żółć nie 
gromadzi się w woreczku żółciowym, 
żeby zostać wydzielona odruchowo 
w czasie posiłku, lecz jest wydziela-
na cały czas. Osobom bez woreczka 
żółciowego brakuje więc żółci, kie-
dy jest ona potrzebna jednorazowo 
w dużych ilościach, szczególnie przy 
posiłkach zawierających tłuszcz.

Prawidłowa produkcja i transport 
żółci w przewodach żółciowych są 
niezwykle ważne nie tylko dla procesu 
trawienia, ale również dla zdrowia ca-

łego organizmu. Wie-
dzą o tym szczególnie 
osoby pozbawione 
woreczka żółciowego 
i wszyscy, którym do-
skwiera niedobór żół-
ci z innych powodów. 
Popularnym prepara-
tem żółciotwórczym 
w Polsce jest znany 
od lat Raphacholin. W 
Tradycyjnej Medycy-
nie Chinskiej od tysię-
cy lat stosowane są w 

tym celu i w wielu innych sytuacjach 
chorobowych, preparaty zawierają-
ce żółć niedźwiedzia himalajskiego. 
Mimo, że bardzo skuteczne, są to rów-
nież bardzo kontrowersyjne lekarstwa, 
ponieważ uzyskiwane są w sposób po-
wodujący cierpienie tego zwierzęcia. 

ŻÓŁĆŻÓŁĆ
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Żółć niedźwiedzia himalajskiego jest od kilku 
tysięcy lat uznawana oficjalnie za lekarstwo w Chi-
nach i jest jednym ze składników w 396-u formułach 
recepturowych Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 
Jest ona stosowana w celu zmniejszenia gorączki, 
bólu, stanu zapalnego, obrzęku i jako środek detok-
syfikacyjny. Szczególnie często była i jest używana 
w leczeniu takich chorób wątroby jak: zwłóknienie 
(marskość) na różnym tle,  marskość żółciowa i na-
wet w leczeniu raka wątroby. Oprócz tradycyjnych 
zastosowań znanych od dawna, żółć niedźwiedzia 
używa się również obecnie w przypadku chorób 
oczu (siatkówki), kamieni żółciowych, zapalenia 
błony śluzowej żołądka z powodu refluksu żółci, w 
kamicy żółciowej, w zapaleniu trzustki z powodu 
kamieni żółciowych, w wirusowym zapaleniu wątro-
by, w stłuszczeniu wątroby, w chorobie alkoholowej 
wątroby, zapaleniu wątroby z powodu stosowania le-
ków, chorobach wątroby z zastojem żółci, w leczeniu 
hemoroidów. W marcu 2020 roku medyczna egen-
cja rządowa w Chinach zarekomendowała zastrzyki 
zawierające żółć niedźwiedzia do leczenia ciężkich i 
krytycznych przypadków COVID-19.

Szerokie zastosowanie żółci niedźwiedzia hima-
lajskiego w medycynie chińskiej jest zagrożeniem 
dla tego gatunku, a także jest źródłem cierpienia tych 
zwierząt.

Kwas tauroursodeoksycholowy (TUDCA) jest 
kwasem żółciowym obecnym w bardzo małych ilo-
ściach u człowieka i występującym w dużych ilo-
ściach w żółci niedźwiedzia himalajskiego. Zarówno 
TUDCA, jak i inny kwas żółciowy niedźwiedzia - 
UDCA (lek zatwierdzony przez FDA do leczenia żół-
ciowej marskości wątroby), zostały po raz pierwszy 
uzyskane syntetycznie w Japoni w 1954 roku. 

Dotychczasowe badania naukowe i doświadcze-
nie w stosowaniu preparatu TUDCA pokazują, że 
suplement ten może być stosowany w podobnych sy-
tuacjach jak żółć niedźwiedzia i czasami wydaje się 
nawet działać bardziej skutecznie:

- poprawia funkcję wątroby (jako głównego orga-
nu odtruwającego nasz organizm),

- ma działanie żółciotwórcze zwiększając prze-
pływ żółci nawet o 250% i poprawiając jej skład pod 
względem jakości istotnej dla trawienia,

- ma działanie hamujące żółciową marskość wą-
troby (podawana grupie osób z marskością wątroby 
i podwyższonymi enzymami wątrobowymi powodo-
wała w 100 % przypadków korzystne obniżenie tych 
enzymów we krwi i nie zaobserwowano przy tym u 
nikogo niekorzystnych działań ubocznych),

- ma ochronny wpływ na śródbłonek naczyniowy, 

co może hamować rozwój miażdżycy,
- badania na zwierzętach pokazują, że TUDCA 

poprawia wrażliwość na insulinę i 
tolerancję glukozy, co może być 
korzystne w kontrolowaniu cu-
krzycy,

- ma działanie ochronne 
dla układu nerwowego (ob-
serwowano cofanie się zło-
gów zwyrodnieniowych w 
mózgu i hamowanie tworze-
nia się nowych), co może być 
pomocne w walce z chorobą 
Alzheimer’a i innymi cho-
robami powodującymi de-
mencję, może poprawiać 
pamięć i zdolność uczenia 
się nowych rzeczy (zdol-
ności kognitywne), może 
też być pomocne w hamo-
waniu innych chorób neu-
rologicznych,

- ma działanie ochronne 
dla nerek broniąc komórki 
nerkowe przed stanem za-
palnym wywołanym wyso-
kim poziomem sodu oraz 
chroni zdrowe komórki ne-
rek przed uszkodzeniem i 
śmiercią komórkową,

- zaobserwowano jej 
działanie przeciwwiruso-
we, 

- ma działanie wspiera-
jące zdrowie oczu, na przy-
kład hamuje rozwój retino-
patii cukrzycowej.

Na poziomie komór-
kowym TUDCA działa 
ochronnie na siateczkę en-
doplasmatyczną, gdzie do-
chodzi do syntezy oraz fał-
dowania białek błonowych 
i wydzielniczych, które są 
bardzo ważne dla prawidłowe-
go funkcjonowania wszystkich 
komórek organizmu. Badania nauko-
we pokazują również, że TUDCA chroni 
zdrowe komórki organizmu i hamuje ich obumiera-
nie, korzystnie wpływa na funkcję apolipoproteiny 
E (metabolizm tłuszczu, choroby układu krążenia, 
choroby zwyrodnieniowe mózgu). Ma działanie 

ochronne na mitochondria 
poprawiając ich funkcjo-
nowanie, produkcję energii 
komórkowej oraz pobu-
dza komórki do produkcji 
nowych mitochondriów. 

TUDCA kontroluje prawidłową ekspresję genów, co 
jest bardzo istotne do hamowania genów kodujących 
nasze słabości. To właśnie ujawnianie się z wiekiem 
naszych defektów genetycznych jest przyczyną roz-
woju przewlekłych chorób.

Stosowanie suplementów takich jak TUDCA 
może pomóc wielu ludziom i oprócz tego zaoszczę-
dzić cierpienia niedźwiedziom zabijanym lub tortu-
rowanym w celu uzyskania ich żółci. O ile niedźwie-
dzie są już rzadko zabijane, to biednym zwierzętom 
zakładane są tak zwane przetoki, którymi ich żółć 
wypływa z woreczka żółciowego do zbiornika przy-
mocowanego do tułowia. Niedźwiedzie trzymane są 
w tym celu w klatkach i traktowane jako producen-
ci żółci. Jest to procedura bardzo bolesna zarówno 
e m o - cjonalnie, jak i fizycznie.

Naukowcy od lat szukają 
więc różnego typu substancji 
zastępujących żółć niedźwie-
dzia w leczeniu tych samych 
dolegliwośći, do leczenia 
których się tą żółć używa. 
TUDCA jest pod wieloma 

względami bardzo przydatna 
w tym celu. Inną substancją 

jest Berberyna, którą razem 
z TUDCĄ umieściliśmy w 
jednym suplemencie die-
ty o nazwie BerTUDCA.

Berberyna pochodzi z 
rodzaju roślin o nazwie 
cynowód lub złotnica 
(Coptis) i jest uznawana 
za ich główny składnik 
aktywny biologicznie. 
Rośliny te występują w 
Tradycyjnej Medycynie 
Chińskiej w tej samej ka-
tegorii co żółć niedźwie-
dzia. Jest to ”kategoria 
oczyszczającego ciepła i 
gorzkiego smaku”. Zgod-
nie z teoriami medycyny 
chińskiej, obydwa środki 
mogą odtruwać i oczysz-
czać wątrobę oraz po-
prawiać wzrok. Według 
naukowców ze szkoły me-
dycyny chińskiej z Hong 
Kongu, skuteczność ber-
beryny w leczeniu mar-
skości wątroby może być 
większa niż podczas sto-
sowania w tym celu żółci 
niedźwiedzia [1]. Berbery-
na jest używana od lat jako 
suplement diety uważany 

za pomocny w kontrolo-
waniu prawidłowego pozio-

mu glukozy oraz cholesterolu 
we krwi i pomagający w utracie 

wagi ciała. Ma ona również działa-
nie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz 

antyoksydacyjne.
 

Zastosowanie dwóch składników (Berberyna i 
TUDCA) w jednym preparacie (BerTUDCA), któ-
rych działanie jest bardzo podobne do działania żółci 
niedźwiedzia himalajskiego, pomaga osiągnąć naj-
lepsze rezultaty i może zastąpić w działaniu ten tra-
dycyjny środek uzyskiwany w nieetyczny sposób od 
torturowanych i zabijanych zwierząt.

NIEDŹWIEDŹ CAŁY
I WĄTROBA ZDROWA

BerTudca do nabycia obecnie tylko w zielonych aptekach natury,

Back To Nature, Inc., w Chicago: 

5898 S. Archer Ave. tel: 773-582-8568,

5556 W. Belmont Ave. tel: 773-481-0036.

i w Arlington Heights: 

56 S. Arlington Heights Rd. tel: 847-590-5667,

oraz w sklepie internetowym: www.powrotdonatury.com
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TRZUSTKA
FUNKCJA, LOKALIZACJA I CHOROBY

Trzustka jest organem wewnętrznym naszego cia-
ła, który jest położony w lewym górnym obszarze 
jamy brzusznej z tyłu za żołądkiem pomiędzy żo-
łądkiem i śledzioną. Ze względu na takie położenie 
trzustka jest organem trudnym diagnostycznie. 

Organ ten spełnia w naszym organizmie funkcję 
trawienną i jest również częścią układu endokrynne-
go, ponieważ produkuje hormony bardzo ważne dla 
metabolizmu glukozy.

Mniej więcej 99% trzustki spełnia funkcję tra-
wienną wydzielając sok trzustkowy transportowany 
do dwunastnicy przez przewód trzustkowy. Sok ten 
zawiera proteolityczne (trawiące białko) trzustkowe 
proenzymy trawienne (trypsynogen, chymotrypsy-
nogen), amylazę (trawienie węglowodanów), lipazę 
(trawienie tłuszczy), elastazę, karboksypeptydazę 
i nukleazy. Jest on zasadowy z powodu zawarto-
ści wodorowęglanów. Enzymy trawiące białko po-
winny powstawać w fizjologicznych warunkach (u 
zdrowego człowieka) dopiero w dwunastnicy i tam 
właśnie dochodzi do aktywacji trypsynogenu i chy-
motrypsynogenu do ich aktywnych postaci: trypsyny 
i chymotrypsyny. W przypadku zapalenia trzustki, 
choroby najczęściej spowodowanej nadużywaniem 
alkoholu lub kamicą żółciową, do aktywacji tych en-
zymów może dochodzić wewnątrz trzustki, co pro-
wadzi do uszkodzenia tego organu i jest to niebez-
pieczne dla życia.

Zaledwie 1% trzustki odpowiada za jej niezwy-
kle ważną działalność hormonalną, która polega 
przede wszystkim na regulowaniu poziomu glukozy 
we krwi poprzez wydzielanie insuliny, glukagonu, 
somatostatyny i polipeptydu trzustkowego.

Suplementy wspomagające funkcje 
trawienne trzustki:

Suplementy zawierające enzymy trawienne brane 
przed, po lub w czasie posiłku odciążają trzustkę w 
jej funkcji trawiennej i pozwalają uzyskać większą 
ilość substancji odżywczych z pożywienia ważnych 
dla zdrowia całego organizmu. Suplementy takie za-
wierają enzymy trzustkowe (n.p. Pancreatin), enzy-
my pochodzenia roślinnego (bromelina, papaina) 
oraz bakterie probiotyczne. Właściwa flora bakte-
ryjna jelita cienkiego wytwarza również enzymy tra-
wiące jedzenie i wspomagające działanie soku trzust-
kowego. Enzymy wspomagające trawienie zawierają 
surowe warzywa i owoce oraz surowe mięso. Stąd 
bierze się teoria, że na przykład, psy i koty karmio-
ne surowym mięsem mogą szybciej wyleczyć się z 
chorób dokuczających tym zwierzętom i to nawet 
chorób nowotworowych. Być może więc tak zwany 
tatar, potrawa z surowej cielęciny lub wołowiny, jest 
posiłkiem o dużych właściwościach zdrowotnych. 

Gotowanie pozwala pozbyć się wielu organizmów 
chorobotwórczych ale również niszczy będące biał-
kami enzymy trawienne obecne w surowym mięsie, 
warzywach i owocach.

Suplementy wspomagające funkcje 
hormonalne trzustki:

Najważniejszą chorobą zwiazaną z nieprawidło-
wą funkcją hormonalną trzustki jest cukrzyca typu 
pierwszego, gdzie przyczyną choroby jest brak pro-
dukcji insuliny przez trzustkę. W tej sytuacji jedynym 
skutecznym lekarstwem jest podawanie insuliny re-
cepturowej. Cukrzyca typu drugiego nie jest prak-
tycznie chorobą trzustki lecz chorobą metaboliczną 
całego organizmu i dochodzi w niej do insulinoopor-
ności, czyli zbyt małej reakcji tkanek organizmu na 
insulinę. Przywrócenie skutecznego działania insuli-
ny na organizm jest kluczem do wyleczenia cukrzycy 
typu drugiego i uważa się, że odpowiednie korekty 
stylu życia, diety i suplementacja mogą pomóc w zu-
pełnym pozbyciu się tej dolegliwości.

Oprócz problemów trawiennych i cukrzycy, cho-
robą trzustki, której wpływ na zdrowie może być bar-
dzo poważny, jest zapalenie trzustki. Ostre zapale-
nie trzustki może być chorobą bardzo niebezpieczną 
dla życia. Natomiast przewlekły stan zapalny może 
predysponować do rozwoju raka trzustki, który jest 
nowotworem złośliwym bardzo trudnym do wylecze-
nia.

Do rozwoju zapalenia trzustki predysponuje 
nadużywanie alkoholu oraz kamica żółciowa. W 
przebiegu kamicy żółciowej może dojść do zatka-
nia odpływu soku trzustkowego i samostrawienia 
tego narządu przez wydzielane przez niego enzy-
my trawienne. Swobodny przepływ żółci w prze-
wodach do miejsca działania żółci w jelicie cien-
kim jest więc bardzo istotny dla zdrowia trzustki. 
Suplementy diety stosowane w tym celu działają 
żółciotwórczo i sprzyjają korzystnemu składowi 
żółci. Takim suplementem jest nowość na rynku: 
BerTudca. 

Jedyny, prawdziwy 100% czysty olej 
spożywczy klasy farmaceutycznej.

Ten olej magnezowy w spreju został 
opracowany w celu rozwiązania problemu 

poważnego niedoboru tego minerału zdro-
wotnego, Hipomagnezemii, która dotyka 
ponad 75% kobiet i mężczyzn w Ameryce 
Północnej. Magnez był badany od po-

nad 100 lat i może pomóc organizmowi 
w zmniejszeniu stanu zapalnego, bólu, 
lęku, stresu, celiakii, bólów głowy, skur-
czów, bolesności goleni, bólu stawów, 
migreny, bólu mięśni (fibromialgia) lub 
bólu w wyniku urazu, operacji lub prze-
wlekłego problemu zdrowotnego.

Badania wykazały, że zwiększenie po-
ziomu magnezu może pomóc  naszemu 
organizmowi normalnie funkcjonować i 
zapobiegać skurczom, bólom głowy, popra-
wić wytrzymałości kości i mięśni, zdrowie 
zębów i dziąseł, organów wewnętrznych 
(szczególnie serca), zdrowie nerwów i mó-
zgu. Magnez działa na poziomie komórko-
wym, ponieważ łatwo się wchłania, a nasz 
organizm absorbuje go w 100%. Czysty 
Macro Mineralny Sprej, który może odmła-
dzać uszkodzone komórki w miarę starzenia 
się i może zapobiegać problemom zdrowot-
nym.                                                       Ten tran-
sdermalny sprej magnezowy jest bardzo 
bezpieczny, nie zawiera śladowych ilości 
minerałów kaustycznych, metali ciężkich 
lub polifenoli i dlatego może być stosowa-

ny zarówno doustnie, jak i możemy spre-
jować nim całe ciało. Jest bezpieczny dla 
dorosłych, kobiet w ciąży, dzieci i zwie-
rząt zewnętrznego dla mężczyzn, w tym 
kobiet w ciąży, dzieci, zwierząt. 

W organiźmie człowieka 60% cako-
witego magnezu znajduje się w kościach, 
a pozostały jest w naszych narządach, w 
mięśniu serca, mięśniach, układzie ner-
wowym i mózgu. Magnez przechowywa-
ny jest w ponad 3751 miejscach w całym 
organiźmie, wykorzystywany przy więk-
szości funkcji biologicznych i w procesie 
odmładzania komórek mitochondrialnych.

Kiedy stosuje się nasz olej magnezowy 
w spreju, magnes przedostaje się do or-
ganizmu przez skórę (najpierw przetestuj 
sprej na ręce, aby sprawdzić hipomagne-
zemię - możesz to zrobić w każdej z zie-
lonych aptek Back To Nature). W ten spo-
sób, omijając układ trawienny, unikniemy  
działania przeczyszczającego. Nasz sprej 
magnezowy nie wpłynie również negatyw-
nie na nerki danej osoby.

Magnez to magazyn energii (Iskra 
Życia), który pomaga odżywiać nasz 
mięsień sercowy, płuca, nerki, wątrobę 
i utrzymuje je na zdrowym poziomie. 
Nasz olej magnezowy uruchamia ponad 
900 enzymów, które wiążą i pomagają w 
procesie trawienia naszego organizmu.
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Większość problemów żołądko-
wych łączona jest z obecnością w tym 
obszarze przewodu pokarmowego 
bakterii o nazwie Helicobacter pylori 
(H.pylori). 

Związek tej bakterii z rozwojem 
zapalenia błony śluzowej żołądka, 
wrzodów trawiennych żołądka i dwu-
nastnicy oraz raka żołądka, udowodnili 
australijscy lekarze Barry Marshall i 
Robin Warren. Została im za to przy-
znana w 2005 roku Nagroda Nobla w 
dziedzinie medycyny. Na początku lat 
osiemdziesiątych doktor Marshall za-
kaził się celowo Helicobacter pylo-
ri, żeby pokazać, co może 
wynikać z obecności tego 
mikroorganizmu w prze-
wodzie pokarmowym. He-
licobacter pylori jest bak-
terią znaną nauce od dawna 
(od końca dziewiętnastego 
wieku). Światowa Organi-
zacja Zdrowia ocenia, że w 
różnych krajach świata może 
być zakażona nią od 30% do 
70% populacji danego kraju.

Większość zainfekowa-
nych osób nie będzie mia-
ła żadnych dolegliwości. W 
przypadku wystąpienia obja-
wów mogą to być: ból i piecze-
nie w środkowym nadbrzuszu, 
ból brzucha występujący z więk-
szym nasileniem przy pustym 
żołądku, nudności, utrata ape-
tytu, częste odbijanie, wzdęcia, 
niezamierzona utrata wagi ciała.

Zaleca się pilną wizytę u lekarza 
lub w izbie przyjęć szpitala w przy-
padku: ostrego utrzymującego się 
bólu brzucha, problemów z przełyka-
niem, zaobserwowania krwistych lub 
czarnych smolistych stolców, wymio-
towania krwią lub treścią wyglądającą 
jak fusy z kawy.

Dokładny sposób w jaki można się 
zainfekować H.pylori wciąż nie jest do 
końca znany. Wiadomo jednak, że bak-
terie te mogą przenosić się z człowie-
ka na człowieka poprzez bezpośredni 
kontakt ze śliną, wymiocinami lub 
kałem osoby zakażonej. Helicobacter 
pylori może rozprzestrzeniać się przez 
skażoną żywność i wodę.

Wiadomo również, jakie mogą być 
komplikacje zakażenia:

• Wrzody. Helicobacter pylori może 
uszkadzać ochronną wy-
śc ió ł -

k ę 
żołądka i jelita cienkiego. 

Umożliwia to kwasowi żołądkowemu 
utworzenie otwartej rany (wrzodu). 
Ocenia się, że około 10% osób zakażo-
nych H.pylori rozwinie chorobę wrzo-
dową.

• Zapalenie błony śluzowej wy-
ścielającej żołądek. Zakażenie tą bak-
terią może podrażniać żołądek powo-
dując stan zapalny.

• Rak żołądka. Zakażenie H.pylori 
jest poważnym czynnikiem ryzyka roz-
woju pewnych rodzajów raka żołądka. 
Lekarze zazwyczaj próbują ustalić, ja-
kim szczepem tej bakterii nastąpiło za-
każenie, ponieważ charakteryzują się 
one różną zjadliwością (zdolnością do 
sprzyjania rozwojowi raka żołądka).

• Chłoniak błony śluzowej żołądka. 
Długotrwała infekcja  H.pylori powo-
duje nieprawidłową stymulację 
układu odpor-

nościowego, której 
efektem może być rozwój tej choroby.

Konwencjonalne leczenie infekcji 
Helicobacter pylori oparte jest na an-
tybiotykach. Lekarze ustalają przed 
terapią, na jakie antybiotyki wrażliwy 
jest szczep bakterii, którym zakażona 
jest dana osoba.

Naturalne podejście, głównie zioła 
i suplementy, do problemów związa-
nych z infekcją H.pylori może być na-
stępujące:

• Guma mastyksowa to żywiczna 
substancja pochodząca z drzewa pierwot-
nie rosnącego na greckiej wyspie Chios. 
Ma długą historię stosowania w regionie 
środziemnomorskim i na Bliskim Wscho-
dzie, gdzie była żuta, jak guma do żucia, 
w przypadku bolów brzucha i w celu 
pozbycia się niechcianych mikroorgani-
zmów w przewodzie pokarmowym.

•  Sulfonian metylmetioniny jest 
pochodną aminokwasu metioniny, 
który występuje obficie w surowej 
kapuście. Stosowanie soku z surowej 
kapusty było szeroko badane, szcze-
gólnie w Rosji i w innych krajach 
byłego Związku Radzieckiego, z po-
wodu właściwości wspomagających 
zdrowie błony śluzowej przewodu 
pokarmowego.

• Lukrecja pozbawiona glicy-
ryzyny to dobrze zbadany środek 
botaniczny wspomagający napra-
wę i utrzymanie prawidłowej błony 
śluzowej w przewodzie pokarmo-
wym. Posiada także dużo substan-
cji o działaniu antyoksydacyjnym, 
które zwalczają nieprawidłowe 
mikroorganizmy zachowując jed-
nocześnie prawidłową florę prze-
wodu pokarmowego.

• Karnozyna cynkowa jest 
suplementem, który w bada-

niach naukowych pomagał utrzymać 
równowagę mikrobiologiczną w żołąd-
ku i ma działanie chroniące błonę ślu-
zową przewodu pokarmowego.

• Berberyna jest organicznym 
związkiem chemicznym pochodzenia 
roślinnego, który ma działanie anty-
bakteryjne na nieprawidłowe bakte-
rie w przewodzie pokarmowym. Ma 
szereg innych pozytywnych działań 
ubocznych wpływając między inny-
mi korzystnie na metabolizm glukozy, 
energię komórkową i wydzielanie żół-
ci przez wątrobę.

• Cytrynian bizmutu (i inne związ-
ki bizmutu) stosowany w różnych 
protokołach w leczeniu infekcji Heli-
cobacter pylori z powodu działania ha-
mujące namnażanie się tej bakterii w 
przewodzie pokarmowym.

• Aloes. W jednym z badań żel z 
liści tej rośliny hamował namnażanie 
i zabijał bakterie H.pylori. Działanie 
takie obserwowano w badaniach labo-
ratoryjnych nawet w przypadku szcze-
pów opornych na antybiotyki. Aloes 
ma także działanie leczące podrażnie-
na i rany w przewodzie pokarmowym.

• Wiąz czerwony. Preparaty z kory 
tego drzewa mają działanie łagodzące 
podrażnienia śluzówki przewodu po-
karmowego.

Helicobacter pylori – bakteria, 
która może się okazać bardzo 

niebezpieczna.

GASTROMEND-HP
GastroMend-HP to mieszanka ekstraktów roślinnych, które
wspierają zdrową równowagę mikrobiologiczną żołądka i
pomagają utrzymać zdrową błonę śluzową żołądka. Preparat
ten może być pomocny w przypadku sporadycznej zgagi, wzdęć
lub rozstroju żołądka. Jego składniki to: guma mastyksowa,
witamina C, lukrecja pozbawiona glicyryzyny (DGL), sulfonian
metylmetioniny i karnozyna cynkowa.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych na testy w zielonych 

aptekach natury Back to Nature, Inc.  

Dysponujemy najlepszą w tej chwili 

aparaturą tego typu, która zakwalifiku-

je Wasze naczynia tętnicze do konkret-

nej grupy: A, B, C, D, E, F lub G. To z 

kolei pozwala określić możliwy postęp 

procesu starzenia się tych naczyń.

Posiadając tak ważną informację 

można podjąć odpowiednią decyzję na temat swojego stylu życia i suplementa-

cji, która może poprawić kondycję Waszych naczyń krwionośnych. Oferujemy 

produkty, które skutecznie mogą poprawić wynik następnego badania 

nawet w przypadku bardzo zaawansowanej miażdżycy.

Są to suplementy poszerzające światło zmienionych miażdżycowo 

naczyń tętniczych oraz hamujące jej 

postęp.

Sprzęt wykorzystywany 

do badań jest bardzo 

prosty w użyciu. Samo 

badanie trwa 1 minutę i po-

lega na analizie tętna badanego 

na jednym z palców lewej ręki. Wyjaśnie-

nie wyników i rekomendacja dalszego po-

stępowania trwa następnych kilkanaście minut. 

Wykonujący badanie jest profesjonałem medycznym z 

wieloletnim doświadczeniem w swojej dziedzinie.

Testy odbywać się będą w trzech lokalizacjach. Ilość miejsc jest 

ograniczona. Prosimy telefonować na poniższy numer, żeby umówić 

się na test. 

 Tel: (708) 398-0400

PRZY POMOCY CYFROWEGO ANALIZATORA PULSU.
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Nox3 Greens 
Doskonałe Pokarmowe Źródło Tlenku Azotu 

Nox3 Greens jest doskonałym i najwyższej jako-
ści bogatym źródłem prekursorów tlenku azotu oraz 
sprzyjających dobremu trawieniu probiotyków. Jest 
to mieszanka ekstraktów wielu roślin i dzienna dawka 
zieleni dla tych, którzy nie otrzymują odpowiedniej 
ilości substancji odżywczych w swojej codziennej 
diecie. Nox3 Greens to jest najwyższej klasy mie-
szanka sproszkowanej surowej żywności roślinnej 
wspierająca krązenie krwi, witalność, trawienie i 
energię.

Podstawowe informacje na temat Nox3 Greens:
• Jest obfitym źródłem azotanów dla opty-

malnego poziomu tlenku azotu w organi-
zmie

• Zawiera składniki alkalizujące i pomagają-
ce utrzymać zdrowe ph w tkankach

• Każda dawka produktu jest żródłem dające-
go energię superpożywienia z 26-u roślin

• Bogate źródło witamin i innych substancji 
odżywczych z warzyw, owoców, korzeni i 
przypraw

• Naturalnie aromatyzowany i słodzony ste-
wią

• Jest to produkt wegetariański wyprodu-
kowany w USA, bez glutenu, bez soi, bez 
cukru i bez GMO 

Nox3 Greens zawiera 26 energizujących eks-
traktów roślinnych - superpożywienia pomaga-
jącego aktywować siły wewnętrzne organizmu w 
celu uzyskania optymalnego zdrowia.

„Kiedy mój lekarz chciał zastosować leki na nadciśnienie tętnicze, zde-
cydowałem, że chcę spróbować bardziej naturalnego podejścia. Stosując 
Nox3 Greens razem z M3 zaobserwowałem stały spadek mojego wysokiego 
ciśnienia krwi z po prostu niesamowitymi rezultatami. Dziękuję Bionox!”

Vince A.

„Przez wiele lat próbowałem wielu zielonych proszków jako superpo-
żywienia i nigdy nie byłem w stanie używać żadnego z nich przez dłuższy 
czas ze względu na smak, który stawał się nie do zniesienia. Zdecydowa-
łem się na spróbowanie Nox3 Greens, ponieważ używam M3 od kilku lat i 
zauważyłem poprawę mojego ciśnienia krwi oraz zdrowia całego układu 
krążenia. Jestem bardzo zadowolony ze smaku Nox3 Greens i na pewno 
będę mógł go używać przez dłuższy czas. Bardzo cieszę się, że dostaję 
superpożywienie i zastrzyk tlenku azotu z jednego i tego samego proszku.”

Kyarb1

„Nie sądziłam, że poczuję różnicę, kiedy zaczęłam brać ten produkt. 
Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczona, że czuję więcej energii. To 
jest przyjemne, pozytywne uczucie, które sprawia, że czuję się dobrze i 
jestem bardzo aktywna w ciągu dnia! Smak również jest świetny! Dodaję 
to do mojego napoju kolagenowego rano. Dobrze jest mieć świadomość, 
że mój organizm otrzymuje codziennie warzywa!”

Debra Z. Fisher

„Mam dziedziczną wadę genetyczną i mój organizm nie wytwarza tlen-
ku azotu (NO) z L-Argininy. Więc muszę uzyskać większość tlenku azotu 
we krwi z metabiolizmu azotanów lub azotynów. Jest to doskonały produkt 
dostarczający odpowiednią ilość azotanów przez całą noc bez dużej ilości 
węglowodanów. Jeśli poziom tlenku azotu we krwi jest niski, jest to świet-
ny produkt, żeby go podnieść.”

Danny
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KREW, KRZEPNIÊCIE I 

ROZRZEDZANIE KRWI

Krew jest prawdopodobnie tą częścią ciała czło-
wieka, która od wielu lat budzi najwięcej emocji i 
zainteresowania. Reakcja na widok krwi jest różna 
u różnych ludzi. Najczęstszym powodem przerwa-
nia studiów medycznych przez niedoszłych lekarzy, 
pomijając stopień trudności tych studiów, jest zdanie 
sobie sprawy, że nie mogą oni znieść widoku krwi. 
Taka reakcja związana jest z faktem, że utrata krwi 
stanowi zagrożenie życia. W przypadku krwawiącej 
rany jest więc bardzo ważne, żeby organizm miał 
prawidłowo działające mechanizmy zatrzymujące 
krwawienie, w tym prawidłowe krzepnięcie krwi. 

Jednak wiele chorób układu krążenia wymaga 
stosowania leków, które hamują krzepnięcie krwi. 
Jest tak na przykład:

*W przypadku zakrzepicy żył głębokich w no-
gach, kiedy istnieje niebezpieczeństwo zatorów płu-
cnych zagrażających życiu.

*Podczas zaburzeń rytmu serca (mi-
gotanie przedsionków), kiedy zastój 
krwi w przedsionkach serca, z powodu 
zbyt szybkiego ich kurczenia się, powo-
duje powstawanie zakrzepów krwi, które 
mogą się przemieścić i spowodować za-
mknięcie ważnych naczyń tętniczych. To 
w konsekwencji grozi udarem mózgu, 
ostrym niedokrwienie kończyn (amputa-
cją) lub zatorami płucnymi.

*W przypadku choroby niedokrwien-
nej serca. Wtedy, z powodu zwężenia 
naczyń tętniczych (wieńcowych) zaopa-
trujących w krew mięsień sercowy, prze-
pisywane są leki przeciwzakrzepowe 
(rozrzedzające krew) ułatwiające krąże-
nie krwi w tych naczy-
niach. 

Lekarstwa recepturo-
we najnowszej generacji 

przepisywane w celu ”rozrzedzania 
krwi” nie wymagają już unikania wi-
taminy K, tak jak używana jeszcze do 
dziś kumadyna. W celu poprawienia 
krążenia w naczyniach tętniczych 
(poprzez zmniejszenie lepkości krwi) 
stosuje się często aspirynę lub lekar-
stwa chemiczne zmniejszające zlepia-
nie się płytek krwi. Wszystkie lekar-
stwa wymienione dotychczas mogą 
hamować krzepnięcie krwi wtedy, 
kiedy jest ono potrzebne. Jest tak na 
przykład podczas krwawienia z rany 
lub z owrzodzenia w przewodzie po-
karmowym. Takie niekorzystne dzia-
łanie uboczne mogą też mieć suple-
menty z enzymami proteolitycznymi 
rozrzedzające krew (natokinaza, ser-

rapeptaza). Zdecydowana większość suplementów 
diety powoduje w mniejszym lub większym stopniu 
rozrzedzenie krwi i lekarze proszą pacjentów o ich 
odstawienie przed zabiegami chirurgicznymi.

Dlatego bardzo wyjątkowy wydaje się suplement 
opisany poniżej. Naukowcy z Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu przeprowadzili kliniczne badanie 
naukowe, w wyniku którego ustalili, że odpowied-
nio przygotowany ekstrakt z pomidorów zmniej-
szał zlepianie się płytek krwi u otyłych pacjentów z 
nadciśnieniem (Archives of Medical Science, czer-
wiec, 2018). Pacjenci ci nie reagowali natomiast na 
podawaną im w tym celu aspiryne i tylko ekstrakt z 
pomidorów zmniejszał u nich ryzyko zawału i udaru 
mózgowego.

Thromboflow® Kapsułki

normalna, zdrowa krew

skrzeplina

Thromboflow® zawiera rozpuszczalny w wodzie koncentrat pomidorowy, który wspo-

maga prawidłowe zlepianie się płytek krwi i przyczynia się do prawidłowego przepływu 
krwi. 

Thromboflow® zawiera specyficzną kombinację ponad 30-u naturalnych, roślinnych 
związków chemicznych pochodzących z pomidorów, otrzymywanych w opatentowanym, 
delikatnym procesie ekstrakcji. Składniki te różnią się zupełnie od likopenu – czerwonego 
barwnika mającego zupełnie inne właściwości chemiczne.

Aktywne składniki Thomboflow® utrzymują płytki w zdrowym i normalnym stanie, uła-

twiając ich łatwe krążenie w naczyniach krwionośnych. Zmniejsza to możliwość zlepiania 
się płytek krwi. Thromboflow® nie przeszkadza w krzepnięciu krwi w sytuacjach, kiedy 
jest ono potrzebne, na przykład w przypadku urazów. Dlatego Thromboflow® uważa się 
za kompleks związków chemicznych pochodzenia roślinnego, który wpływa na przyczynę 
nieprawidłowego zlepiania się płytek krwi.

Dawka dzienna to jedna kapsułka. Efekt zaczyna się około 1-1.5 godziny po spożyciu. Je-

śli Thromboflow® zażywany jest codziennie, elastyczność płytek krwi utrzymuje się przez 
24 godziny.
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Naukowcy od lat przestrzegają, 
że brak snu lub zaburzenia snu mogą 
wpływać niekorzystnie na funkcjono-
wanie organizmu i umysłu człowieka. 
Zespół badaczy z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego postanowił zbadać, jak dłu-
go utrzymują się skutki długotrwałego 
niewyspania się. Uczestnikom eks-
perymentu przez 10 dni zmniejszano 
ilość snu, a potem przez tydzień bada-
no ich umysłowe możliwości.

Jeszcze po siedmiu dniach nieli-
mitowanego snu, po wcześniejszym 
10-dniowym okresie niewysypiania 
się, wiele parametrów organizmu nie 
wraca do normy - pokazał ekspery-
ment przeprowadzony na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim.

Naukowcy od dawna wiedzą, że brak 
snu pogarsza funkcjonowanie człowieka 
- pojawiają się na przykład zaburzenia 
pamięci i koncentracji, rośnie ryzyko 
wypadków, a także chorób serca i innych 
kłopotów ze zdrowiem. Nie do końca 
jednak wiadomo, jaki czas jest potrzeb-
ny, aby organizm wrócił do normy po 
dłuższym okresie niewysypiania się.

10 dni i coraz mniej snu
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego w Krakowie sprawdzili, czy 
po tygodniu od zakończenia okresu 
niedoborów snu człowiek może dojść 
do siebie. W eksperymencie wzięły 
udział 23 osoby.

- Nie wszyscy zdołali dostosować 
się do wymagającego charakteru ba-

dania. Taka liczba ochotników wy-
starczyła jednak do uzyskania staty-
stycznie istotnych wyników - mówił 
dr Jeremi K. Ochab, jeden z głównych 
autorów publikacji, która ukazała się w 

czasopiśmie akademickim „Plos One”.
- Najpierw przez cztery dni uczest-

nicy przestrzegali dobrej higieny snu, 
a później przez 10 dni skracali swój 
sen o około 30 procent. Cykl snu i czu-
wania był mierzony między innymi za 
pomocą zakładanych na nadgarstek 

elektronicznych opasek. Po tym czasie 
ochotnicy mogli wysypiać się według 
potrzeb i jeszcze przez tydzień badali-
śmy ich stan - opowiadał naukowiec.

Chroniczny deficyt snu
Ochab razem z zespołem mierzył 

aktywność mózgu ochotników za po-
mocą EEG, a także sprawdzał ich umy-
słowe możliwości za pomocą zadania 
wymagającego dużej koncentracji.

- Chcieliśmy sprawdzić, jak długo 
ślady niewyspania pozostają i jakie 
skutki mogą spowodować. Zdecydo-
waliśmy się na badanie chronicznego 
deficytu snu, ponieważ w zachodnich 
społeczeństwach ludzie faktycznie 
często nie dosypiają przez długi czas, 
a nie tylko zarywają pojedyncze noce. 
Nasze wymagania były jednak nieco 
ekstremalne, mogą dotyczyć na przy-
kład żołnierzy czujnych przez dłuższy 
czas - wyjaśnił badacz.

Wyniki badań
Jednym z zadań był test Stroopa, 

który polega na wielokrotnym wy-
świetlaniu nazwy koloru czcionką o 
kolorze, który jest taki sam lub różny. 
Podczas testu należy odpowiadać, czy 
kolor jest zgodny z nazwą, czy nie, a 
czas na odpowiedź to około pół sekun-
dy.

Okazało się, że jeszcze po tygodniu 
wiele parametrów pozostało zaburzo-
nych. Do podstawowych wartości po-
wrócił jedynie czas reakcji.

- Badanie procesu dochodzenia do 
siebie po przedłużonym okresie ogra-
niczania snu pokazuje utrzymujące się 
zmiany w behawioralnych, motorycz-
nych, neurofizjologicznych reakcjach - 
podkreślili autorzy odkrycia. - Przyszłe 
badania będą mogły pokazać wpływ 
dłuższego czasu rekonwalescencji i 
sprawdzić kolejność, w jakiej poszcze-
gólne parametry organizmu wracają do 
normy - stwierdzili naukowcy.

Autor: kw                                                                                                                                               
              Tłumaczył Marcin Hencz

Nie wysypiasz siê? Twój mózg mo¿e potrzebowaæ 
co najmniej tygodnia, by dojœæ do siebie

Zasypiaj szybko, śpij 
zdrowo i wypoczywaj!

Z olbrzymią satysfakcją prezentujemy dwa nowe, rewelacyjne produk-
ty Dr. Wolza, Sleep Relax Duo i Sleep Relaxation Spray, które mogą po-
móc w borykaniu się z codziennymi trudnościami w obecnym czasie.

Problem:
– Ludzie coraz mniej śpią.
– Olbrzymia ilość osób ma problemy zdrowotne 

związane ze stresem.
– Narastające przeciążenie sensoryczne (odczu-

wane za pomocą zmysłów), brak regeneracji, stres 
– nasilony przez pandemię – prowadzą do zaburzeń 
psychicznych, które między innymi skutkują pro-
blemami z zasypianiem.

Temat „sen + zasypianie” to obecnie bardzo 
duży problem na całym świecie:

Teraz oferujemy naszym klientom idealne roz-
wiązanie dzięki nowym, innowacyjnym produktom 
do spania Dr. Wolza, które są najwyższej klasy pod 
względem użytych składników!

Problemy ze snem nie są odosobnionym proble-
mem, który można rozwiązać za pomocą tabletek 
nasennych. Problemy ze snem muszą być rozwią-
zywane całościowo!

Rozwiązanie:
Nowe suplementy, Sleep Relax Duo i Sleep Re-

laxation Spray, to holistyczne podejście, które roz-
wiązuje dokładnie te problemy. Dzienna dawka, to 
dwie kapsułki.

Poranna kapsułka wspiera relaks, nerwy i psy-
chikę w ciągu dnia

Kapsułka wieczorowa aktywnie promuje szybki 
sen wieczorem i zdrowy sen.

Sleep Relaxation Spray z melatoniną o natych-
miastowym działaniu

zawiera ashwagandhę, melatoninę, melisę, zie-
loną herbatę, witaminy B6 i B12, ekstrakt z mę-
czennicy.

Video informacyjne w języku angielskim można 
obejrzeć tutaj: https://youtu.be/SItBH-mQwI8

Włącz Sleep Relax Duo i Sleep Relaxation Spray 
do swojej dziennej suplementacj i skorzystaj z tych 
niesamowitych produktów przygotowujących do 
snu i zapewniających spokojny, zdrowy sen i relaks.
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(Dla porównania: powierzchnia skóry to 1.5-2 metrów kwadratowych)

„Wszystkie choroby zaczynają się w jelitach.” (Hipokrates, około 2500 lat temu)

Przewód pokarmowy zamieszkuje 10 razy więcej 
bakterii, grzybów, wirusów (oraz mikroorganizmów, 
które nie zostały jeszcze sklasyfikowane), niż wyno-
si ilość wszystkich komórek organizmu człowieka. 
Co najmniej 85% tego mikrobionu musi stanowić 
prawidłowa flora, ponieważ tylko wtedy jest ona w 
stanie kontrolować wpływ na zdrowie innych szko-
dliwych mikroorganizmów występujących również 
w przewodzie pokarmowym. Podstawową funkcją 
mikrobionu jelitowego jest 
ochrona szczelności bło-
ny śluzowej wyścielającej  
przewód pokarmowy. Flo-
ra jelitowa uczestniczy też w 
trawieniu i we wchłanianiu 
pożywienia, produkuje wita-
miny (witamina K2 Mk-7 i 
B12), neurotransmitery (se-
rotonina) i pomaga w de-
toksyfikacji (oczyszczaniu) 
organizmu poprzez trawienie 
toksyn w jelitach. Nasz mi-
krobion jelitowy wytwarza 
substancje odpowiedzialne 
za zdrowie innych organów 
naszego ciała (oś mózgowo-
-jelitowa, oś wątrobowo–je-
litowa, oś płucno-jelitowa).

Według doktora Steven’a 
Gundry (kardiologa zabie-
gowego z wieloletnim sta-
żem) i wielu innych lekarzy 
uznających bardzo ważną 
rolę przewodu pokarmowego dla naszego ogólnego 
stanu zdrowia, powinniśmy unikać w swojej diecie 
tak zwanych lektyn, które uszkadzają barierę jeli-
tową oraz mają niekorzystny wpływ na przyjazną 
naszemu organizmowi florę jelitową. Dla każdego 
z nas uniwersalną lektyną jest gluten obecny w psze-
nicy. Wiele lektyn szkodliwych dla wszystkich ludzi 
występuje niestety w popularnej w polskiej diecie 
wieprzowinie. Lektyną jest również białko rycyna z 
nasion rącznika pospolitego, które jest śmiertelne dla 
człowieka w tak małej dawce jak 1 mg na kilogram 

masy ciała.  
Uszkodzenie bariery jelitowej prowadzi do 

przeciekania przez błonę śluzową przewodu po-
karmowego substancji i mikroorganizmów, które 
nie powinny wstecznie dostawać się do naszego 
ciała, tylko powinny być z niego wydalone. Dez-
organizuje to prawidłową funkcję układu odporno-
ściowego, którego 65%-70% komórek znajduje się 

bezpośrednio pod błoną śluzową jelit. Są one tam  
programowane do właściwego funkcjonowania w 
odpowiedzi na czynniki środowiskowe występujące 
w jedzeniu. Nieprawidłowe substancje programują 
układ odpornościowy w niewłaściwy sposób i taki 
układ immunologiczny atakuje często własne tkan-
ki organizmu, co jest przyczyną chorób autoimmu-
nologicznych (wrzodziejące zapalenie jelita grube-
go, choroba Leśniowskiego–Crohna, stwardnienie 
rozsiane, choroba Hashimoto, toczeń rumieniowaty 
trzewny, scleroderma i wiele innych). Co więcej, 

przeciekanie z powrotem do organizmu substan-
cji, które powinny być z niego wydalone, dezor-
ganizuje pracę wszystkich układów i jest ważnym 
czynnikiem szybszego rozwoju miażdżycy naczyń 
krwionośnych oraz wielu innych chorób przewle-
kłych, w tym nowotworów. Określa się ten problem 
jako ZESPÓŁ NIESZCZELNYCH JELIT. Szcze-
gólnie niebezpieczne jest to, że przez dziurawe jelita 
wnikają do krwiobiegu wspomniane lektyny i wcho-

dzą one w konflikt immunolo-
giczny ze wszystkimi tkankami 
organizmu oraz tworzą krążące 
we krwi patologiczne kom-
pleksy immunologiczne. Jest 
to konflit podobny do tego, 
który występuje po podaniu 
komuś transfuzji niezgodnej 
z grupą krwi. Oczywiście w 
przypadku lektyn pokarmo-
wych nie ma zazwyczaj bezpo-
średniego zagrożenia życia, ale 
jest niekorzystny efekt, który 
kumuluje się w ciągu długiego 
czasu. 

Epokowe odkrycie w me-
dycynie, w wyniku którego 
transfuzje krwi wykonuje 
się zgodnie z grupą krwi, 
wynika z poprzedzającej go 
wieloletniej analizy konfliktu 
immunologicznego różnych 
lektyn pokarmowych w za-
leżności od grupy krwi, czyli 

poprzedzają go badania nad konfliktem jedzenia z 
organizmem człowieka. Lektyny specyficznie szko-
dliwe dla grupy krwi B i AB są na przykład w mięsie 
kurczaka. Lektyny w pomidorach są szkodliwe dla 
grupy krwi A i B, ale nie są dla grup krwi O i AB. 
To tylko przykłady ze szczegółowej listy lektyn spe-
cyficznych dla każdego genotypu, nad czym od lat 
pracuje doktor Peter D’Adamo, kontynuując dzieło 
swojego ojca i innych lekarzy zainteresowanych tym 
tematem od kilkuset lat.   

Suplementy typu DEFLECT zostały stworzone przez 
doktora Petera D'Adamo w celu dostarczania specyficz-

nych substancji blokujących, które przyczepiają się do 
szkodliwych lektyn i w ten sposób je neutralizują. Sto-

sowanie tych suplementów może hamować niekorzyst-
ny wpływ lektyn na organizm osób z taką grupą krwi, 
dla które suplement został zaprojektowany. Suplementy 
Deflect pomagają kontrolować prawidłową wagę ciała 
i naprawiają wcześniejsze uszkodzenia spowodowane 
lektynami. Kiedy stosujesz suplement Deflect typowy 
dla Twojej grupy krwi, możesz przywrócić i utrzymać 
zdrowie swojego układu pokarmowego.

JEŚLI NIE ZNASZ SWOJEJ GRUPY KRWI, ZAPYTAJ W ZIELONYCH APTEKACH BACK TO NATURE, W JAKI SPOSÓB 
I NIEWIELKIM KOSZTEM MOŻESZ JĄ USTALIĆ W CIĄGU 10-U MINUT PRZY POMOCY KROPLI KRWI.
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Infekcje dróg moczowych są częst-
sze u kobiet. Zwykle występują w 
pęcherzu lub w cewce moczowej, ale 
poważniejsze infekcje dotyczą również 
nerek.

Infekcja pęcherza może powodo-
wać ból miednicy, zwiększoną potrze-
bę oddawania moczu, ból przy odda-
waniu moczu i krew w moczu. Infekcja 
nerek może powodować ból pleców, 
nudności, wymioty i gorączkę.

Mongolscy naukowcy odkryli nie-
dawno, że mongolski olej z jagód ro-
kitnika (Shar Doctor) oferuje nowy, 
naturalny, nieantybiotykowy sposób 
na infekcje dróg moczowych. Bogaty 
w proantocyjanidyny, bioflawonoidy 
i polifenole, jest klasyfikowany jako 
jeden z najsilniejszych przeciwutle-
niaczy roślinnych na rynku. Jego zdol-
ność antyoksydacyjna (mierzona przez 
ORAC) jest 8 razy większa niż eks-
trakt z pestek winogron i jagód acai. W 
szczególności sugerowano, że proan-
tocyjanidyny pomagają zapobiegać za-
każeniom układu moczowego poprzez 
hamowanie przyczepiania się bakterii 

wywołujących infekcje do dróg mo-
czowych. Zostało to również poparte 
niektórymi wstępnymi badaniami kli-
nicznymi, które wykazały, że jagoda 
rokitnika może pomóc zmniejszyć ry-
zyko i czas trwania infekcji (Larmo i 
in., 2007).

 Oprócz proantocyjanidów, mon-
golska jagoda rokitnika ma najwyż-
sze w przyrodzie stężenie kwasów 
Omega 7, które są bezestrogenowym 
lekarstwem na menopauzę. Badania 
kliniczne wykazały, że kwasy Omega 
7 mogą pomóc w poprawie integralno-
ści wyściółki pochwy o 50% i suchości 
pochwy o 30%, stymulując regenerację 
błony śluzowej pochwy.

Podczas pandemii COVID-19 ob-
serwuje się wzrost otyłości i nadwagi. 
Jest tak prawdopodobnie z powodu 
większego stresu, przejadania się i sie-
dzącego trybu życia. Dane z ostatnich 
badań wykazały, że 16 stanów w USA 
ma 35% lub więcej otyłej ludności. 
Uważa się, że Omega 7, nowa Omega 
odkryta po raz pierwszy przez Uniwer-
sytet Harvarda w 2008 roku, pomaga w 

walce z otyłością i nadwagą.
Badania naukowe sugerują, że 

Omega 7 może pomóc w zwięk-
szeniu tempa metabolizmu i w 
ten sposób promować utratę wagi 
ciała. Może też pomagać w  ha-
mowaniu tworzenia się tłuszczu 
i poprawiać metabolizm lipidów, 
zmniejszając ekspresję lipogenne-
go mRNA (Cao et al., 2008). Po-
nadto, Omega 7 pomaga również 
stymulować działanie insuliny i 
promuje prawidłowy metabolizm 
glukozy (Yang, Z.H., 2011).

Co więcej, Omega 7 może pomóc 
w zwiększeniu uczucia sytości poprzez 
stymulację uwalniania hormonów sy-
tości (cholecystokininy) znacznie re-
dukując w ten sposób spożycie pokar-
mu (Yang, ZH., 2013). Omega 7 jest 
silnym środkiem przeciwzapalnym. 

W badaniu klinicznym wykazano, 
że zmniejsza poziom białka CRP we 
krwi, markera stanu zapalnego, o 44% 
(Bernstein i wsp., 2014).

Naturalny,  
nieantybiotykowy „lek” na 
infekcje dróg moczowych

Naturalny,  
nieantybiotykowy „lek” na 
infekcje dróg moczowych

Naturalny,  
nieantybiotykowy „lek” na 
infekcje dróg moczowych

SHAR DOCTOR, najbogatsze źródło Omega 7 nabyć można w zielo-

nej aptece natury, Back To Nature, Inc. w Chicago:
5898 S. Archer Ave. Tel, 773-582-8568, 5556 W. Belmont Ave., Tel. 

773-481 0036  
i w Arlington Heights: 56 S. Arlington Rd., Tel. 847-590-5667

lub na stronie internetowej:

 www.powrotdonatury.com
SharDoctor – mongolski, 100% czysty  

olej z rokitnika
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MOŻESZ WYGLĄDAĆ MŁODZIEJ W 
SPOSÓB NATURALNY PRZY POMOCY 

METODY ZNANEJ OD TYSIĘCY LAT

Akupunktura kosmetyczna jest skuteczną, naturalną i niechirurgicz-
ną metodą używaną w celu cofania objawów starzenia się najbardziej 
widocznych na twarzy i szyi. Pozwala ona zmniejszyć zmarszczki, uję-
drnić i poprawić elastyczność tkanek twarzy i szyi, podnieść obwisłą 
skórę, opadające spuchnięte powieki i zmniejszyć podwójny podb-
ródek. Zabiegi tego typu mogą również poprawić koloryt i tonację 
skóry, zmiękczyć blizny oraz utrzymywać trądzik pod kontrolą.

Według filozofii tradycyjnej medycyny chińskiej akupunktura ko-
smetyczna reguluje przepływ energii w meridianach przebiegających 
przez obszar głowy i żeby zapobiec zbyt dużemu przeciążeniu energe-
tycznemu tego rejonu, powinno się ją wykonywać razem z akupunkturą 
reszty ciała. 

Natomiast patrząc na efekty akupunktury kosmetycznej w sposób 
myślenia medycyny zachodniej, stymuluje ona w naturalny sposób 
lepszy przepływ krwi, limfy oraz procesy regeneracyjne. Obejmuje to 
produkcję kolagenu w tkance łącznej, co tłumaczy poprawę jędrności 
skóry uzyskiwaną w wyniku tego zabiegu i przywrócenie jej natural-
nego młodego wyglądu. Oprócz tego, akapunktura jest skuteczna przy 
dolegliwościach takich jak bóle głowy, migreny, rwa kulszowa, bezsen-
ność, depresja, nerwice i t.d.

 Przełam swoje opory i strach przed igłami, a Twoje ciało okaże 
wdzięczność. Akupunktura to technika medycyny alternatywnej, która 
wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Jej działanie polega na sty-
mulacji określonych partii ciała poprzez wbijanie specjalnych cienkich 
igieł. Mowa o punktach, w których zakończenia nerwowe są połączone 
z organami wewnętrznymi i tkankami. Dzięki bańkom i akupunkturze 
poczujesz lekkość, która jest warta każdych pieniędzy. Nie zastanawiaj 
się, zadzwoń do doktor Handy już teraz:

Zabiegi wykonywane są w lokalizacjach Back to Nature w Arling-
ton Heights, 56 S. Arlington Heights Rd., oraz oraz w Chicago, 5898 S. 
Archer Ave., przez doktor Handę Tumurbaatar, od lat współpracującą z 
naszymi zielonymi aptekami natury.

W celu umówienia się na zabieg można dzwonić pod numer:
847-401-8380

CO DOBREGO  

W BACK TO NATURE?

Obudź krążenie limfy!  
Postaw na masaż limfatyczny, bańki lub

akupunkturę. Jeśli czujesz się zmęczony, cierpisz 
na obrzęki nóg i masz cellulit, zadbaj o układ limfa-

tyczny. Najprawdopodobniej pracuje on na  
zwolnionych obrotach i potrzebuje stymulacji.

Niesprawny układ limfatyczny wpływa na naszą odporność. Może nie tylko osła-
bić stan zdrowia, lecz również wywołać bóle stawów, spowodować zatrzymanie pły-
nów w organizmie i gromadzenie się toksyn. Jak pobudzić krążenie limfy?

MASAŻ LIMFATYCZNY

 Najskuteczniejszym sposobem pobudzenia układu chłonnego jest tzw. drenaż lim-
fatyczny. Masnaż limfatyczny to skomplikowana technika ucisków skoncentrowana 
na skórze i warstwach podskórnych. Warto umówić się od razu na kilka sesji, a po 
masażu zapewnić sobie odpowiednią ilość płynów. Kto raz spróbuje, na pewno zechce 
to powtórzyć! Zadzwoń do Agnieszki jeszcze dzisiaj: 847-219-4341

STAWIANIE BANIEK

 Bańki to wyjątkowa 
technika i terapia leczni-
cza, w której następuje 
intensywne przekrwie-
nie danej partii ciała. 
Używa się w tym celu 
baniek, które działają 
na zasadzie próżni. Pod 
wpływem podciśnienia 
drobne naczynia krwio-
nośne pękają, pojawiają 
się wylewy podskór-
ne. Zabieg ten działa 
oczyszczająco, popra-
wia ukrwienie tkanek i 
rozluźnia. Bańki pobu-
dzają przepływ limfy 
i pomagają w walce z 
obrzękami, cellulitem, 
zatrzymaniem wody w 

organizmie, a w niektórych przypadkach w miejscowych bólach. Warto zadbać o od-
powiednią ilość płynów, aby organizm łatwiej pozbył się toksyn.

Zadzwoń, by umówić się na zabieg, do Dr. Handy – 847-401-8380



SPERSONALIZOWANA

SUPLEMENTACJA
Spersonalizowana (ang. custo-

mized) suplementacja oznacza wła-
ściwy dobór suplementów odpowia-
dający wrodzonym cechom danego 
organizmu. 

W naszym organizmie nie ma 
niedoboru leków chemioterapeu-
tycznych, syntetycznych hormonów, 
radioterapii i innych konwencjonal-
nych metod leczenia 
chorób.

Jesteśmy podatni na 
choroby, ponieważ spe-
cyficzne cechy funk-
cjonowania naszego or-
ganizmu oraz nasz styl 
życia prowadzą do nie-
doboru substancji natu-
ralnych niezbędnych do 
utrzymania zdrowia.

 Nie istnieje zdrowa 
dieta, która jest  korzyst-
na dla wszystkich. Jeśli 
chodzi o styl życia, to 
jednakowe są raczej za-
chowania szkodliwe dla 
zdrowia. Natomiast spo-
soby naprawy zdrowia 
opierające się na zdro-
wym odżywianiu i stylu 
życia są inne dla każde-
go człowieka. To, co jest 

pożywieniem zdrowym dla jednej 
osoby, może być trucizną dla innej. 

Nasz właściwy sposób reakcji na 
środowisko zależy od genów i od 
tego, jak nasze geny są kontrolowa-
ne oraz jak ”nauczyły się działać”. 
Doktor Peter D’Adamo, od wielu lat 
pracujący nad dietą i stylem życia 
związanymi z grupą krwi, poszedł 

w swoich badaniach jeszcze dalej. 
Ustalił na podstawie grupy krwi i po-
miarów ciała (tułów, uda, podudzia, 
palce u rąk) 6 typów specyficznych 
reakcji na środowisko, które nazwał 
genotypami. Pomimo, że nazwy tych 
genotypów brzmią trochę niepoważ-
nie, uważam za bardzo ważne usta-
lenie, do którego z nich się należy. 
Swiadomość tego, co jest dla nas wy-

jątkowo korzystne albo wyjątkowo 
szkodliwe, pomoże nam żyć dłużej i 
zdrowiej.

Genotypy doktora Petera D’Ada-
mo: Myśliwy (zawsze grupa krwi 
0), Zbieracz (grupa krwi 0 lub B), 
Nauczyciel (grupa krwi A lub AB), 
Odkrywca (możliwa jest każda grupa 
krwi), Wojownik (grupa krwi A lub 

AB), Koczownik (gru-
pa krwi B lub AB).

Nazwy tych genoty-
pów związane są z ce-
chami anatomicznymi, 
biochemicznymi, fizjo-
logicznymi i emocjo-
nalnymi osób do nich 
zakwalifikowanych. 
Znajomość genotypu 
pozwala ustalić, jakie 
jedzenie jest dla nas le-
karstwem, jakie suple-
menty są najbardziej 
potrzebne i jaki styl 
życia jest najbardziej 
korzystny. Pierwszym 
objawem, że nasz orga-
nizm źle funkcjonuje, 
jest nadwaga, a potem 
otyłość. Następnym 
stadium jest chorobli-
wa otyłość.

Dla osób nieznających 
jeszcze swojej grupy krwi 
mamy niedrogie i proste 
w użyciu domowe zest-
awy testujące przy pomo-
cy kropli krwi.

Opracował:
Doktor Zygmunt Wojtowiec

JEST DUŻO ŁATWIEJ OSIĄGNĄĆ  
I UTRZYMAĆ PRAWIDŁOWĄ WAGĘ 
CIAŁA ZNAJĄC SWÓJ GENOTYP.

Pomożemy Ci ustalić, ”KIM JESTEŚ”.  
Po więcej informacji dzwoń pod numer: 708-398-0400


