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„Starajcie się rzucić palenie! Moja choroba
to najlepszy dowód na to, że jest ono
rzeczywiście niebezpieczne i może zabić”.
prof. Zbigniew Religa

Jedne rośliny szkodzą, drugie
pomagają. Które wybierasz?
Rak płuc to choroba polegająca na niekontrolowanym rozroście złośliwych
komórek nowotworowych w tkance
płucnej. Według WHO jest najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych chorobą nowotworową, zarówno wśrod kobiet, jak i mężczyzn.
To choroba związana z paleniem
papierosów. Ponad 70 związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym ma właściwości rakotwórcze.
Amerykańskie badania wykazały,
że zawarte w dymie papierosowym
substancje chemiczne powodują mutację genu BPDE, znanego ze ścisłych
związków z wieloma nowotworami.
BPDE uszkadza gen K-RAS, co prowadzi
do rozwoju raka – ponad 30% nowowtworów płuc, 90% nowotworów trzustki i 50% nowotworów jelita grubego.
Czy fitoterapia w jakiś sposób może
pomóc osobom ze zdiagnozowanym
nowotworem płuc?
Większość pacjentów, którzy zwracają się do nas o pomoc, to chorzy na nowotwór płuc. Niestety
u 80% pacjentów tego raka wykrywa
się za późno. Płuca nie bolą, a nawet
gdy rozwija się guz, to bez objawów.
Wspomagamy leczenie pacjentów

ziołami amazońskimi oraz wyciągami z grzybów wschodnich.
Jakie rośliny stosujecie
w terapii nowotoru?
Stosujemy preparat Ganomix w postaci kapsułek i proszku, Gano-tumeric
(połączenie kurkumy Palillo z najczystszych regionów Peru, frakcji D Maitake i Reishi) oraz rośliny Tahuari, Uncaria tomentosa,
Marco, Pajarrobo, Zarzaparilla.
Jakie efekty uzyskujecie?
Odpowiem nieskromnie – bardzo dobre.
Podam parę przykładów: mężczyzna
z NDRP (niedrobnokomórkowy rak
płuca, przerzut do mózgu), po radioterapii na płuco i ośrodkowy układ nerwowy
(OUN). Rokowania w takich przypadkach: 50% pacjentów umiera w ciągu
roku, a 90% w ciągu 2 lat. Pacjent
obserwowany od 3 lat – proponowano radioterapię i chemoterapię. Na chemioterapię pacjent nie
wyraził zgody. Żyje już 4 lata.
Drugi przykład: niedrobnokomórkowy rak – zespół żyły głównej
górnej. Rokowania: przewidywany
czas zgonu w Polsce to 2-4 miesiące,
w USA – maksymalnie 6-8 miesięcy.

Pacjent żyje już 6 lat, nasze preparaty przyjmuje od pierwszego roku
choroby (vilcacora, grzyby, odwary z roślin amazońskich). Leczenie:
po dwukrotnej radioterapii, bez leczenia chemicznego ze względu na stan
ogólny i schorzenia towarzyszące.
Jeszcze jeden przykład: zaawansowany, bardzo agresywny, powikłany nowotwór grasicy u mężczyzny
w wieku 77 lat, rokowania w chwili
diagnozy (2011 r.) były bardzo niepokojące. Pacjent przyjmuje cały czas nasze
preparaty i pije odwary z ziół, poddał
się też radioterapii, żyje już 9 lat.
Istnieje dokumentacja tych przypadków, są to fakty. Jak widać wspomaganie leczenia konwencjonalnego
naszymi naturalnymi preparatami
u pacjentów z nowotworami przynosi bardzo wymierne efekty.
Z Martą Skolmowską właścicielką
Centrum Ziołolecznictwa
„Wilcaccora” w Łomiankach
k. Warszawy rozmawiała Jo.An.
www.unadegato.pl
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