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Tény
Az egészség
bizalom kérdése

KUTATÁSI
EREDMÉNYEINK

Az amerikaiak több mint 65%-a jelenleg is rendszeresen szed egy
vagy több gyógyszerkészítményt.
Magyarország 40%-os adata európai viszonylatban kiemelkedően
magasnak számít. Mindannyiunk
érdeke, hogy tisztában legyünk a
gyógyszerszedés káros mellékhatásaival és a felmerülő költségekkel
is. A közhiedelemmel ellentétben
nem az idősek az egyetlen korcsoport, mely túl sok gyógyszert szed.
A gyermekek számára felírt gyógyszerek a gyógyszeripar egyik leggyorsabban növekvő üzlete.

A mikrotápanyagok
csökkentik a gyógyszerek
mellékhatásait
Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb gyógyszer nem
a betegségek kiváltó okát célozza meg, ezért nem is
nyújthat hosszú távú gyógyulást. Igazi segítség helyett
csak elnyomják a tüneteket egy időre. Ráadásul a tünetek enyhítése során sok gyógyszer elhasználja a
szervezetben fellelhető összes esszenciális tápanyagot.
Ez sok bajt okozhat, hisz ezek az anyagok fontos szerepet töltenek be a természetes folyamatok fenntartásában, valamint a szerveknek a gyógyszerek veszélyes mellékhatásaitól való védelmében.
Ezen tények ismeretében megvizsgáltuk1, hogy hogyan hat egy speciálisan összeállított mikrotápanyagpótlás az egereknek beadott aritmia elleni gyógyszer
(Amiadarone) által okozott szervkárosodásra. Az Amiadarone leggyakrabban a tüdőt és a májat károsítja,
ezért a különböző enzimek szintjét is tanulmányoztuk
(pl.: CPK, AST), amelyeket rendszeresen megfigyelve
megbecsülhetjük a szervezet szív- és májkárosodását
az embereknél. Az Amiadarone-nal kezelt egerek CPKés AST-szintje növekedést mutatott, azonban a speciális mikrotápanyag-keverékkel való pótlás után ezek
a normál irányba változtak. A normalizáló hatás jelentősebb volt azon az egércsoporton, amely mielőtt

a nagyon magas dózisú Amiadarone-t kapta, mikrotápanyagokat is kapott. Ezt jól mutatja, hogy a szervkárosodás sokkal kisebb, és így könnyebben helyreállítható volt.

A gyógyszer-mellékhatás az 5. leggyakoribb kórházi halálok
az EU-ban, évente kb. 197000 halált hoznak összefüggésbe
vele. A gyógyszer-mellékhatások éves szinten 79 milliárd
euró többletköltséget jelentenek. (Forrás: eur-lex.europa.eu)
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A mikrotápanyagok csökkentik a gyógyszerek mellékhatásait
Egy rákellenes szerrel, az Adriamycinnel is végeztünk
egy vizsgálatot, ami hasonló eredményeket hozott2.
Az Adriamycin súlyosan károsítja a szívet és a májat,
mely károsodások gyorsan visszafordíthatatlanná válnak. Amikor egy egércsoport egy speciális mikrotápanyag-keveréket kapott az Adriamycin beadását megelőzően, jelentős csökkenést figyelhettünk meg a
tüdő- és vesekárosodásuk terén. Ezt a speciális markerek – AST, ALT, keratinin, vér karbamid nitrogén
(BUN) stb. – értékei jelezték.

A gyógyszerek nem csupán a betegségek gyógyítására képtelenek, hanem még a szervezet létfontosságú szerveit is gyengítik – szív, máj, vesék –, s olyan
jelentős károsodást okoznak, melyek a beteg egészségének további romlásához vezetnek. Kísérleteink
bizonyítják, hogy az alapvető mikrotápanyagok folyamatos pótlása segíthet csökkenteni ezt a károsodást, és felgyorsíthatja a betegek visszatérését a
normális életbe.

A vényköteles gyógyszerek mellékhatásainak kezelése
gyakran nagyobb kihívást jelent, mint az eredeti betegség leküzdése. A mellékhatások akár még halálhoz
is vezethetnek. Minden elővigyázatosság ellenére az
orvosi előírásra szedett gyógyszerek a becslések szerint évente mintegy 100 ezer ember halálát okozzák
az USA-ban, és ez a negyedik leggyakoribb halálokká
vált – és több ezer embert tett fogyatékossá. Az USAban a gyógyszermellékhatások kezelése során felmerülő kórházi költségeket évi 1,56-5,6 milliárd dollárra
becsülik.

Forrás:
1. M. W. Roomi, et al., Experimental and therapeutic medicine
7: 987-989, 2014

2. M. W. Roomi, et al., Experimental And Therapeutic Medicine
7: 1040-1044, 2014

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. 6517
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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.

További információért forduljon tanácsadójához:

