OCZYMLEKARZE...

PREZENTACJA

Palillo z pieprzem
od Machiguenga
„Zdrowie oznacza wolność. Zdrowie to najważniejsza
ze wszystkich swobód.”
Henri Frédéric Amiel
przewodu pokarmowego. Głównym
składnikiem ich ubogiego menu jest
maniok. Ponadto w składzie preparatu znajdują się pieprz (Piper nigrum),
Maitake frakcja D (Grifola frondosa),
ekstrakt z grzybów Reishi (Ganoderma
lucidum) i owocniki grzyba Reishi. Ta
unikalna mieszanka wykazała największą aktywność mitotyczną w porównaniu z innymi, co jest bardzo obiecujące
w tworzeniu nowych leków i suplementów diety.

W Łomiankach pod Warszawą już
ponad 20 lat istnieje ośrodek wspomagania leczenia chorób cywilizacyjnych
– Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora.
Firma reprezentuje Instytut im. Ojca
Edmunda Szeligi (IPIFA) w Limie.
Skupia wokół siebie pasjonatów ziołolecznictwa – lekarzy, farmaceutów,
botaników.
Spośród wielu preparatów z Waszej
apteki zainteresował mnie GANO-TUMERIC. Jaka tajemnica kryje się
w jego składzie?
Głównym składnikiem jest Palillo
(czyli Curcuma longa z Peru). Kłącze
tej rośliny sprowadziliśmy z dalekiego
Peru, mając na względzie dobro pacjentów. Większość kurkum dostępnych
na rynku polskim nie odpowiadała
naszym standardom. Właśnie ta odmiana, według najstarszego plemienia
z peruwiańskiej dżungli – Machiguenga, jest najskuteczniejsza. Spożywając
ją od wieków, nie cierpią na choroby

Gdzie przeprowadzaliście badania
tego preparatu?
W Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej na Wydziale
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem pani dr Julity Nowakowskiej. Jesteśmy chyba jedyną
firmą, która przeprowadza badania
przed wypuszczeniem na rynek nowego suplementu diety. Badano różne
proporcje składników.
W jakich przypadkach Wasi lekarze
zalecają ten produkt?
We wszystkich jednostkach chorobowych związanych ze stanem zapalnym
organizmu. Przy stosowaniu GANO-TUMERIC normuje się cholesterol,
przechodzą dolegliwości przewodu
pokarmowego (bóle żołądka, zgaga),
oczu (zapalenie błony naczyniowej
i tęczówki), skóry (trądzik, łuszczyca,
egzema i alergia), a także zapalenia
stawów i mięśni. UWAGA! Kurkuma
i inne składniki preparatu hamują odkładanie się w mózgu amyloidu – białka, które ma wpływ na rozwój choroby
Alzheimera, a także depresji.

A nowotwory?
Zapamiętajmy, że przewlekłe zapalenie
zwiększa ryzyko zachorowania na raka.
Preparat ten, a w szczególności zawarta
w nim kurkuma, hamuje angiogenezę,
czyli powstawanie naczyń krwionośnych
odżywiających nowotwór. Obecność
grzybów leczniczych w preparacie jeszcze ten proces potęguje. Z kolei dodanie
pieprzu do preparatu zwiększa biodostępność wielu składników odżywczych,
głównie kurkumy. Dzięki temu absorpcja
wzrasta o 2000% („Suplementy dla Ciebie”, prof. Iwona Wawer).
Czy możesz sprecyzować działanie
antynowotworowe tego preparatu?
Zawarta w preparacie GANO-TUMERIC mieszanka jest unikalnym koktajlem przeciwnowotworowym. Zmniejsza ryzyko pojawienia się raka piersi
(fitoskładniki tej mieszanki zawierają
substancje, które hamują aktywność
enzymu aromatazy), żołądka (badania
japońskie Pub Med), odbytnicy, jelita
grubego, wątroby, szyjki macicy i innych. Mieszanka ta aktywizuje naturalnych zabójców komórek nowotworowych (limfocyty T – NKT).
Jak można zamówić ten preparat?
Telefonicznie, przy okazji prowadzimy konsultacje (22 751 65 07, 22
751 85 43), ale zapraszamy również
do naszej placówki w Łomiankach przy
ulicy Warszawskiej 71A, gdzie można
zakupić preparat osobiście.
Z Martą Skolmowską, właścicielką
Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora
w Łomiankach, rozmawiała Jo.An.
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