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Tény
Az egészség
bizalom kérdése

KUTATÁSI
EREDMÉNYEINK

A leghatékonyabb tápanyagpótlás kiválasztása nem könnyű feladat. Különösen
nem az, ha tudjuk, hogy a legtöbb, az
üzletek polcain található táplálékkiegészítő vagy csak egy vegyületet tartalmaz, vagy véletlenszerűen kombinált
összetevőket – gyakran csak a marketingtrendek alapján összeválogatva.
Kutatásunk új alapelvet honosított
meg a modern táplálkozásban. A
mikrotápanyagok megfelelő kiválasztása és helyes kombinációi segítségével maximalizáljuk a kívánt biológiai
hatást, melyet „mikrotápanyag-szinergiának” hívjuk.

Mikrotápanyag-szinergia:
a leghatékonyabb
egészségmegközelítés!
Testünk működéséhez vitaminok, ásványi anyagok és
más mikrotápanyagok szükségesek, melyek nem
egyedül fejtik ki a hatásukat. Minden tápanyag részt
vesz különböző összetett anyagcsere-folyamatokban
a testünkben, és eközben kölcsönhatásba lép más
tápanyagokkal – akár fokozva, akár gátolva tevékenységüket. Ezen anyagok kölcsönhatása és a kiegyensúlyozott sejtműködés az egészség alapja.
A tápanyagok bármelyikének extra nagy dózisban
történő alkalmazása súlyosbíthatja a többi hiányát,
és a véletlenszerű tápanyag-kombinációk használata
a szervezetben idővel az anyagcsere egyensúlyának
felborulásához vezethet. Gyakran ez az oka annak,
hogy néhány klinikai vizsgálat során – melyben csak
egyetlen vegyületet vagy egy pár tápanyag véletlenszerű kombinációját tesztelik – következetlen eredmények születnek.
Sokéves tudományos kutatásaink megerősítették,
hogy a leghatékonyabb tápanyagpótláshoz akkor
juthatunk hozzá, ha speciális és megfelelően kiválasztott mikrotápanyag-kombinációkat alkalmazunk,
melyek biológiai szinergiában működnek együtt.
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Az ilyen mikrotápanyag-kombinációk:
1. Segíthetnek megóvni a tápanyagokat a biológiai
újrahasznosításon keresztül – a tápanyag-szinergia gazdaságos módja a sejtjeinkben történő
energiatermelésnek.
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2. Maximalizálhatják a különféle alkotórészek hatékonyságát a kombináción belül.

mechanizmusaira, javíthatja számos szerv működését,
és ezek mellett még sok más előnye is lehet2.

3. Az egyes mikrotápanyagok hatalmas dózisára
nincs többé szükség, és növekedhet az egyéb
tápanyagok biológiai hasznosulása is.

Röviden a szinergia azt jelenti: „több elérése kevesebbel”. Fontos tudni, hogy egyetlen tápanyag sincs,
mely önállóan fejtené ki hatását a szervezetben, és
hogy bármely izolált tápanyag vagy véletlenszerű
kombináció a szervezetünk biokémiai egyensúlyának a felborulásához vezethet. A tápanyagok szinergiája a válasz az optimális egészségre!

4. Segíthetnek megőrizni a sejtanyagcsere egyensúlyát.
Például megfigyeltük, hogy ha a C-vitamint, a lizint,
a prolint és a zöldtea-kivonatot külön-külön alkalmazzuk, ezek 26%-kal képesek lecsökkenteni a rákos
sejtnövekedést. Ugyanezek a tápanyagok együtt
alkalmazva viszont tovább tudták mérsékelni ezt a
folyamatot – akár 65%-kal is; sőt, néhány más mikrotápanyag kis mennyiségű hozzáadásával a rákos
sejtek növekedésének teljes gátlása is sikerült (100%).
Ezt a kívánatos hatást anélkül sikerült elérnünk, hogy
az egyes tápanyagok dózisát növeltük volna a keverékben1.
A tápanyagok szinergiája lehetővé teszi, hogy
egyszerre többféle biológiai célpontra fejtsünk ki
hatást. Kimutattuk, hogy egy ilyen szinergikus összeállítás egyidejűleg lehet hatással a rák kulcsfontosságú

1. Netke S, et al. Emerging Drugs 2003; Vol. II, IV37-IV50;
2. Niedzwiecki A et al. Cancer Metastasis
Rev. 2010 Sep;29(3):529-42.

Fontos egészségügyi ismeretek mindenkinek
Ezeket a tudnivalókat Ön a Dr. Rath Kutatóintézet jóvoltából olvashatja. A kétszeres Nobel-díjas Linus Pauling
(+1994) két volt munkatársa által vezetett intézetünk
jelentős szerepre tett szert a természetes egészséggel
kapcsolatos kutatás terén, amely magában foglalja a
rák, a szív- és érrendszeri betegségek és más gyakori
betegségek kutatását. Az intézet 100%-ban a nonprofit
Dr. Rath Egészségalapítvány leányvállalata.
Ennek a kutatásnak az úttörő jellege veszélyezteti a
gyógyszeripar több milliárd dolláros „betegségüzletét”.
Ezért aztán nem meglepő, hogy az évek során a gyógyszerlobbi támadást indított Dr. Rath és kutatócsoportja
ellen, hogy elhallgattassa ezt az üzenetet. Hiába. A küzdelem során Dr. Rath nemzetközileg elismert szószólója
lett a természetes egészségnek. Egyik nyilatkozatában
így fogalmazott: „Az orvostudomány történetében
soha nem támadtak ilyen kíméletlenül kutatókat a felfedezéseikért. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy az
egészséget nem adják nekünk ingyen, meg kell küzdenünk érte.”
Art.-Nr. 6507
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• Hírlevelünket az alábbi honlapról ki is lehet nyomtatni:
http://www4hu.dr-rath-foundation.org/research_
news/index.html Ezeket megoszthatja a barátaival,
kollégáival.
• Ezek az ismeretek tudományos kutatási eredményeken
alapulnak. Nem céljuk helyettesíteni a betegségek
kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére vonatkozó orvosi konzultációt.
• © 2014 Dr. Rath Kutatóintézet | Santa Clara, Kalifornia, USA. | Bátorítjuk Önt ennek a hírlevélnek a terjesztésére, feltéve, hogy tartalma változatlan marad.
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