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„Posunę się nawet do stwierdzenia, że prawdopodobnie
palenie miało coś wspólnego z moim rakiem trzustki”
Patrick Swayze

Przymierze przeciwko
podstępnemu zabójcy
Rak trzustki jest jednym z najgroźniejszych nowotworów, a jego
złośliwość wiąże się ze złym rokowaniem. W dodatku jest bezwzględny
i nie przebiera: dotyka bogatych,
biednych, sławnych i pospolitych,
nie ma dla niego znaczenia, że jesteś
genialnym zdobywcą nagrody Nobla
(Ralph Steinman) lub współwłaścicielem Apple (Steve Jobs). Przez
lata potrafi rozwijać się po cichu,
nie dając żadnych objawów. Kiedy
już zostaje wykryty, najczęściej jest
za późno na skuteczne leczenie.
Liczba zachorowań na raka trzustki
stale rośnie, a z nią śmiertelność.
Od 1990 r. do 2017 liczba chorych
na świecie zwiększyła się o 130%.
W Polsce liczba zachorowań na raka
trzustki w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła prawie dwukrotnie. Liczba zgonów
wynosi ok. 5 tys. rocznie. Największy
wzrost zachorowalności nastąpił wśród
kobiet. Czynnikami mającymi znaczący wpływ na jego rozwój są: palenie
– dwukrotny wzrost ryzyka (dr Lubomir
Bodnar), otyłość – wzrost o 30 %, nadużywanie alkoholu, przewlekłe zapalenie trzustki, cukrzyca, predyspozycje
genetyczne, Helicobacter pylori, a ostatnie badania potwierdzają, że także
obecność w przewodzie pokarmowym
grzybów Malassezia (2019, badania
prof. Anthony’ego L. Komaroffa).

Nasze Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach koło Warszawy
pomaga pacjentom zmagającym się z tą
podstępną chorobą. Od lat stosujemy
kombinacje roślin leczniczych i preparaty naturalne, tworzone w oparciu o obserwacje empiryczne u ludzi prowadzone
przez tzw. plemiennych lekarzy z Peru.
Ich czystość i skuteczność jest następnie
weryfikowana badaniami naukowymi.
Z tego powodu nasze Centrum na stałe
współpracuje z naukowcami z Wydziału
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz prof. Krzysztofem Gulewiczem
z Instytutu Chemii Bioorganicznej
w Poznaniu. Nasi farmaceuci i lekarze
zawsze dobierają kuracje indywidualnie
dla każdego pacjenta, stosując rośliny

o unikalnym składzie fitochemicznym,
np. z acacetinem – flawonoidem regenerującym trzustkę, fenolami (Geranium
dielsianum), unikalnym połączeniem
siarczkowym (mucura), alkaloidami
i acetogeninami (flaszowiec miękkociernisty). Stosowane przez nas rośliny
to: agracejo, abuta, vilcacora, cuti cuti,
pasuchaca i inne. Specjalnie pod kątem
leczenia trzustki i wątroby opracowaliśmy produkt Ganotumeric. Ponadto z powodzeniem stosujemy wyciągi z grzybów
wschodnich, jak np. maitake (frakcja D),
reishi (zarodniki), Coriolus versicolor.
Gdy medycyna akademicka nie
daje już nadziei, my odnotowujemy
zwiększenie przeżywalności pacjentów do 2,5; 3, a nawet 7 lat. UWAGA:
ze statystyk wynika, że od diagnozy
5 lat przeżywa jedynie 5-6% pacjentów.
Wspomagamy też skutecznie leczenie
stanów zapalnych trzustki i wątroby,
marskości wątroby oraz obecności
w przewodzie pokarmowym Helicobacter pylori i grzybicy jelit, która także
często prowadzi do raka trzustki.
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