
Od wielu lat naukowcy podejrzewają, 
że w guzie nowotworowym jest nie-
wielka grupa komórek macierzystych 
(CSC – cancer stem cells) opornych 
na leczenie (chemioterapię, radiote-
rapię). Pierwszy raz zidentyfikowano 
je w przypadku białaczki szpikowej 
w 1990 r. Komórki te są podobne 
do zdrowych komórek macierzystych, 
z tą różnicą, że nie przestają się dzie-
lić. Potrafią pozostawać w uśpieniu, 
aby dać o sobie znać nawet po długim 
czasie. Świadczą o tym wysokie wskaź-
niki nawrotów w różnych rodzajach 
raka. Na przykład glejak wieloposta-
ciowy powraca prawie u wszystkich 
pacjentów. U kobiet z rakiem jajnika 
odsetek nawrotów wynosi 85%, pra-
wie 30% w raku piersi, a u 50% pa-
cjentów z rakiem pęcherza dochodzi 
do nich po cystektomii. Mięsaki tkanek 
miękkich wracają po uzupełniającej 
chemioterapii u ok. 50% chorych.

Naturalne leczenie
Naukowcy przystąpili do szukania leku, 
który uderza w komórki macierzyste 
raka. Trzy odrębne badania potwier-
dziły pogląd, że wzrost guza mózgu, 
jelit czy skóry jest napędzany właśnie 
przez nie (analizy Prof. Luisa Parady, 
prof. Cedrica Blanpaina i prof. Hugo-
na Snipperta). Udowodniły to, w co 
wielu specjalistów powątpiewało!

W instytutach światowych przebada-
no ponad 600 substancji naturalnych, 

które niszczą nowotworowe komórki 
macierzyste. W czasopiśmie Anticancer 
Research opublikowano listę 25 z nich, 
uznanych przez świat nauki za sku-
teczne w walce z tymi komórkami.

Prosto z Amazonii
Centrum Ziołolecznictwa Wilcacco-
ra od lat stosuje naturalne preparaty 
z ziół amazońskich i grzybów wschod-
nich, skutecznie niszczące komórki 
macierzyste raka, co potwierdzają 
współpracujący z nami naukowcy 
z Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. W tych przypadkach 
zalecamy następujące preparaty: Gano-
-tumeric (kurkuma, wyciąg z Maitake 
frakcja D, Reishi), Ganomix (vilcacora 
+ zarodniki reishi), Inkas Czaga Espe-
ranza (vilcacora + huba brzozowa).

Niezwykle skutecznymi ziołami są też 
vilcacora, tahuari, moringa, mucura, 
chuchuhuasi, preparat Reishi Lycope-
ne (zarodniki Reishi + likopen). O ich 
efektywności świadczą poprawy zdrowia 
oraz uzdrowienia naszych pacjentów. 
Jednym z przykładów jest mężczyzna, 
lat 45, u którego zdiagnozowano glejaka. 
Nie mógł on stosować chemii, w zamian 
od lat pije odwary z ziół i przyjmuje na-
sze preparaty. Od diagnozy upłynęło już 
ponad 5 lat, a pacjent wciąż cieszy się 
zdrowiem. To fakt poparty dokumenta-
cją. Jest to wielki sukces pacjenta i nasz.

Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora, 
które skupia wokół siebie pasjonatów 

ziołolecznictwa: lekarzy, farmaceu-
tów, botaników, istnieje już ponad 
20 lat. Ośrodek mieści się w Łomiankach 
pod Warszawą. Zajmujemy się w nim 
wspomaganiem leczenia chorób cywi-
lizacyjnych. Naszą misją jest dostar-
czanie pacjentom roślin leczniczych 
z najczystszych terenów świata i za-
pewnianie im tylko takich preparatów, 
które będą miały wyłącznie pozytywny 
wpływ na ich zdrowie. Jako jedyna firma 
w Polsce współpracujemy z peruwiań-
skim Instytutem im. Ojca Edmunda 
Szeligi (IPIFA) w Limie. Konsultacji 
udzielamy osobiście lub telefonicznie. 

Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora
Łomianki, ul. Warszawska 71A,
tel. 22 751 65 07, 22 751 85 43

Nie usypiaj swojej czujności nawet, 
gdy wygrałeś. Wróg może wciąż czuwać.

„Jeśli te komórki są rzeczywiście komórkami, które 
napędzają wzrost guza, to być może uda się je namierzyć”

prof. Cerdic Blanpain, BBC News
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