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Légszomj komoly probléma !  

 



A cikkek háttér anyaga    

nem  a WellSTAR- é .  



 



A változékony asztma  

A tünetek variabilitása az  
asthma jellemző tulajdonsága 

A krónikus légúti gyulladás  
tünetmentes szakban is kimutatható 

Pederson, Párizs, 2005 június 
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A krónikus légúti gyulladás  
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Asztmás óvóda Győr 

Demjén Tibor féle dohányzás  

prevenciós program 

Gyógyúszás 

Só szoba  

Gyümölcsnap  

Életmód tábor -Lövérek Sopron 

Glutén mentes étkeztetés  



GYÓGYÚSZÁS  -FELÜGYELET 15 év 

Dr Soós Csaba  



2025-re a világ lakosainak 

50%-a lesz allergiás 
 



 

 ÁLLATAINKRA IS   



 



A múlt  

 Allergiás szénanátha mindenre  

 Hörgő asztma  

 Aranyér műtét  

 Migrén- csak inj. hatásos  

 Depresszió- 9 féle gyógyszer  

 Gyomor savtúltengés - reflux- rekeszsérv műtét et terveztek  

 Non- Hodgkin lymphoma műtétek, kemok  

 Autoimmun – Kimura betegség   
 

 

 

 

 



Allergia tesztem  
 

1988.01.18.   1993. 06.11 

 

 Állati szőrök +++ 

 Házipor atkák ++ 
 Gyapjú, toll  ++ 

 Vadkender ++++ 

 

2007. 11.10 

 

 Kutyaszőr ++ 

 Tárolási atka + 

 Aranyvessző +++ 

 Nyírfa +++  

 Fűfélék ++++ 

 F. üröm  ++++ 

 Parlagfű +++++ 

 
 .  
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Ezekkel a területekkel az életmód orvoslás foglalkozik, amely a 

bizonyítékokon alapuló 

orvostudomány egyik legújabb 

szakága. Terápiás rendszerében, a betegségek alap kiváltó okait célozza 

meg.  

 



 

 Átfogó életmódváltást – 
 

táplálkozás, fizikai 
aktivitás, stressz- menedzsment, 
szociális támogatás és 
környezeti hatások befolyásolása) 
használ az életmóddal összefüggő betegségek gyógyításában, 
megelőzésében, a progresszió lassításában. 

  Jelentőségét nem lehet eleget hangsúlyozni, hiszen semmilyen 
gyógyszeres kezelés nem lehet –e nélkül kellően hatékony. Már a helyes 
életvitel önmagában is sokat segíthet a különböző krónikus 
megbetegedések megelőzésében és gyógyításában. 

 



 háló 

társaim is 

vannak   ! 

 



Bejárónő                                    Én  

 

 

 

 

 

 

   

 2014-   én takarítok  



Por ATKA 

 



Ürüléke  

 



1906 simens 

 Por atka ALLERGIA 



A 18 000 forintnál olcsóbb készülékek 

mind elbuktak a teszten, de a 

legdrágább – 

 

 

– porszívó 

is másfélszeresére növelte a 

részecskeszámot. 



 



Ehetem a dinnyét 

végre ! 





AERIUS:Hosszantartó 

viszketéscsökkentő hatás  
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*Átlagos vonatkoztatott tüneti pontszám 

Viszketés* 

Desloratadine 5 mg/nap 

Placebo 
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1.nap 7.nap 14.nap 42.nap 

* 

*P<0.01 vs placebo; **P<0.001 vs placebo; †P<0.005 vs placebo; CIU = chronic idiopathic urticaria. 

Orotone et al. Am J Clin Der. 2007;8:37. 

† 
** ** 



A tiszta levegő !! 

 



www.levegő munkacsoport 

http://www.levegő/


Csak Kínában olyan rossz a 

levegő, mint nálunk  

2016. május 07. 



 



  A WHO-szakértők az elemzések 
alapján a dízelmotorok kipufogógázait a 

korábbi IARC 2A, az emberben "valószínűleg 
daganatképző" anyagok kategóriájából  

 átsorolták az IARC1, vagyis az emberben epidemiológiai 
adatokkal is bizonyítottan daganatkeltő anyagok 
csoportjába. Ebbe a kategóriába tartozik az azbeszt, az 
arzén, a mustárgáz, a dohány és az alkohol. 

  
 
"A munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a 

dízelmotorok kipufogógázai tüdőrákot 
okoznak, és növelik a hólyagrák 
kockázatát is" - hangsúlyozzák a WHO közleménye. 



Légszennyezettségi térkép- 

piros 100 % FELETT 

 

 az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat által 

óránként mért és összegyűjtött adatok alapján 

készül.  

 

 Légszennyezés | Levegő 

Munkacsoport 

 https://www.levego.hu/tevekenysegeink/le

gszennyezes 
 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqu_bf4-DNAhVHuhQKHYXtCTsQFgg8MAM&url=https://www.levego.hu/tevekenysegeink/legszennyezes&usg=AFQjCNH1K_Igr45WCvWlxzhT0WMjEm2WFg&sig2=eTUtBVwX_N3Sq-X2xjoCbA
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqu_bf4-DNAhVHuhQKHYXtCTsQFgg8MAM&url=https://www.levego.hu/tevekenysegeink/legszennyezes&usg=AFQjCNH1K_Igr45WCvWlxzhT0WMjEm2WFg&sig2=eTUtBVwX_N3Sq-X2xjoCbA
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqu_bf4-DNAhVHuhQKHYXtCTsQFgg8MAM&url=https://www.levego.hu/tevekenysegeink/legszennyezes&usg=AFQjCNH1K_Igr45WCvWlxzhT0WMjEm2WFg&sig2=eTUtBVwX_N3Sq-X2xjoCbA


JUNIUS 25 

 



JUNIUS 27 

 



JÚLIUS 1  

 



JÚLIUS 3 

 



JULIUS 4 

 



A TISZTA LEVEGŐ GYÓGYIT  



SZABOLCS  Só klinika  

GYŐR  

 



KÖVI SZABOLCS  
Zeneszerző, előadó művész  



 



 



KÖVI SZABOLCS BALATON 

 



KÖVI SZABOLCS  NAGYCENK, ZIRC   

 



KÖVI SZABOLCS PANNONHALMA  

 



 



Érdemes megváltoztatni a 

környezetünket 

2016. április 26. 

 

American Journal of Preventive Medicine című 

szaklapban 



Valójában azonban a gének és a környezet 

komplex interakcióban áll egymással, és 

együttesen alakítják ki a különbségeket. 

 

 

 
 Szintén amerikai kutatók vizsgálatai szerint szignifikáns 

mértékben csökken a krónikus 
megbetegedések száma , ha olyan 

lakókörnyezetben élnek, ahol  

  Az American Journal of Preventive Medicine című szaklapban publikált tanulmány (Neighborhood Greenness and Chronic Health Conditions in 

Medicare Beneficiaries)  

 szerint a nagyobb lakókörnyezeti zöldterület szignifikánsan 
csökkenti pl. a diabétesz, a hipertónia és a magas 
koleszterinszint előfordulási arányát. 

 

http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(16)00065-9/abstract
http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(16)00065-9/abstract
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Köhögés mint TÜNET 



Tüdő EMBÓLIA    

 Tüdő daganat 
Légmell- PTX  

IDEGENTEST ASPIRÁCIÓ  
Halálos is lehet  



 Asztmát is jelezhet 

 Kezdődő megbetegedésnél sok esetben hiányoznak a tipikus tünetek. A nehézlégzés, mellkasi szorító 
érzés, a kilégzés nehezítettsége nem feltétlenül jelentkeznek azonnal, az asztma kialakulásának előrejelzője 
lehet az elhúzódó köhögés –  

 Köhögés és reflux 
 Nem a légutak betegsége, de nagyon sokszor okoz köhögést – gyomor panasz nélkül is az, ún.  reflux 

betegség. Ha a gyomorszáj nem zár teljesen, akár csak időszakosan, a savas gyomortartalom visszajut a 
nyelőcsőbe, súlyosabb esetben a gégébe és onnan lelélegezve a légcsőbe is. A savas inger már a 
nyelőcsőbe jutva is reflexesen köhögéshez vezet, ha a légutakig is eljut, akkor mindenképpen. 

 Gyógyszer mellékhatás 
 Bizonyos gyógyszerek szedése gyakran okoz köhögést. A legismertebb a vérnyomás-szabályozó 

készítmények mellékhatásaként tapasztalható kellemetlen, száraz köhögés.  

 GARAT  CSORGÁS  
 Az orr- és orrmelléküregek betegségei, arcüreg-, vagy gégegyulladás következtében is jelentkezhet hátsó 

garatfali csorgás. Ilyen esetben a felgyűlt váladék nem az orrnyílásokon át távozik a szervezetből, hanem 
hetekig, sőt nem megfelelő terápia mellett akár hónapokig is a garat felé csorog, ezzel folyamatos 
köhögésre ingerelve a beteget. Ilyen esetben a köhögés tehát csak a tünet, a kezelés célja az alapbetegség 
megszüntetése kell, hogy legyen. Ismétlődő arcüreggyulladás hátterében például egyéb hajlamosító 
tényező is állhat, - allergia, polip, orrsövényferdülés, s 

 Stressz tünet? 
 Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, hogy stresszhelyzetben szapora szívverés jelentkezik, nehezebben vesszük a levegőt, torkunk is kiszáradhat. 

Gyakori, hogy a felsorolt tünetekhez torokkaparás, krákogás és köhögés is társul –Ha visszatérő problémáról van szó, esetleg a stressz forrása a 
munkahelyi környezet, a panaszok jellemzően enyhülnek a hétvégék és a szabadság ideje alatt. Ha a részletes kivizsgálás során minden egyéb lehetőséget, 
testi elváltozást kizártunk, a panaszok megszüntetéséhez ilyen esetben stresszoldó technikák elsajátítására lehet szükség, pszichológus bevonásával 
gyógyszeres kezelés is igénybe vehető. 

 



 SALVUS GYÓGYVÍZ 

PERMET/FELSŐLÉGÚTI/ 50 ml  
 1 766 Ft  

 Használata az alsó- és felső légutak, a gége heveny- és 

idült hurutos megbetegedései kezelésére, nyákoldásra, a 

váladék kiürülésének elősegítésére, erősen igénybe vett 

hangszálak regenerálására, a dohányzás okozta káros 

légúti hatások csökkentésére ajánlott  

 



 



Antibiotikumok  



 



Antibiotikum okozhat 

tejallergiát 
2014-03-17 | 

A Tamperei Egyetem által publikált doktori disszertáció szerzője 

1996 és 2004 között született finn gyerekek adatait használta fel az 

országos nyilvántartásból. A vizsgált csoportból 2005-ig több mint 

16 ezer gyereknél állapítottak meg tehéntej-allergiát és 20 

ezernél asztmát. Egyéb országos regiszterekből az alkalmazott 

antibiotikumokról és más ezzel összefüggő tényezőkről kapott 

információt a szerző. 



Antibiotikum okozhat tejallergiát 
2014-03-17 | 

 A Tamperei Egyetem által publikált doktori disszertáció szerzője 1996 és 2004 között született finn gyerekek adatait használta fel az országos nyilvántartásból. A vizsgált 
csoportból 2005-ig több mint 16 ezer gyereknél állapítottak meg tehéntej-allergiát és 20 ezernél asztmát. Egyéb országos regiszterekből az alkalmazott antibiotikumokról és más 
ezzel összefüggő tényezőkről kapott információt a szerző. 

 

Az összehasonlító elemzés eredménye azt mutatta, hogy az 

antibiotikummal kezelt 
gyerekeknél nagyobb volt a veszélye az 

  asztma vagy a tehéntej-allergia 
kialakulásának, mint azoknál, akik kiskorukban nem kaptak antibiotikumot. A kutatás azt is 
kiderítette,  

 hogy a várandósság alatt az anya által szedett 
antibiotikum is hatással lehet a megszületett gyermek asztmára és tejallergiára 

való hajlamának növekedésére. 
 
A szerző hangsúlyozta, hogy a gyermekkori asztma és tejallergia előfordulása sok ipari országban megugrott a 20. 
század második felétől. A kutató szerint az esetek számának csökkentéséhez fontos azonosítani azokat a 
faktorokat, amelyek az asztma és allergiás betegségek kialakulásához vezethetnek. 



14.45 – 15.05 

Dr. Balikó Zoltán, egyetemi 

magántanár, PTE KK Belgyógyászati 

Klinika, Pécs 

Mikrobiom és asztma - allergia 

 

21. Tavaszi Amega Fórum 
Pécs, Tudásközpont, 2016. 

március 18-19. 
 

http://www.amegaforum.hu/
http://www.amegaforum.hu/
http://www.amegaforum.hu/
http://www.amegaforum.hu/


Allergia és a velünk élő 

mikróbák - 

2016.05.21. Prof. Dr. habil. 

Falus András egyetemi tanár, PhD, 

DSc., a Magyar Tudományos 

Akadémia és az Európai Akadémia 

rendes tagja 



A széles körű 

antibiotikum-használaton, 

valamint az egyre gyakoribbá váló 

császármetszéseken túl ez lehet az oka, 

hogy az ipari társadalmakban élők 

esetében vészesen lecsökkent e 

szimbionta bélbaktériumok- élettere 

diverzitása. 



Prof. Falus András genetikus   

 

 Ez emberi MIKROBIOM  

 



Prof. Falus András genetikus   

 

EPIGENETIKA  
 



Gyerekek 

 

 

ÖRÖKÖLTE 



  
 Ma már bizonyított tény,                                                      

hogy az életmód fejlesztésével /                             

…. / 

a betegségek jelentős része 

valóban megelőzhető,  
 

 

 

 



  
 Ma már bizonyított tény,                                                      

hogy az életmód fejlesztésével /                             

…. / 

a betegségek jelentős része 

valóban megelőzhető,  sőt akár 

génjeink működése is 

módosítható,    
 

 

 



MOZGÁS 

 



A szeretet gyógyít! 

                         



 



BETEG LÁTOGATÓBA  

 



 



Relaxálás !  



„A legjobb TÁPLÁLÉK  

gyermeked számára te 

magad vagy!„ 
 



 STRONG tanulmány 

 

 --ALULTÁPLÁLTSÁG 
malnutríció rizikó  

 Veres Gábor dr.  

I.sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem  

Budapest 2014 .02. 14. 



STRONG 

2014 





 



Asztma és elhízás  



2014- OECD ---M T I  

 



 



Tápanyagban szegény, de 

kalóriában gazdag ételeket -     junk 

foodot - telítettzsír-tartalmú ételek 



 3 x vagy többször egy héten,   

39 %- kal magasabb a 

kockázata annak,  hogy súlyos asztma 

fejlődik  

ki náluk. 



 



Japán konyha –ALGA + halak  

 





Alga fagyi  

 



 



 
MÁR A MAJÁK ÉS AZ AZTÉKOK IS SOKRA TARTOTTÁK AZ ALGÁKAT 

 
AZ ÁZSIAI ORSZÁGOKBAN FONTOS TÁPLÁLÉK  - JAPÁNOK  

 

  Miért   AZ ALGÁK ?  



 



Tihanyi András dietetikus 

  

Prof. Dr. Tóth József orvos, 

onkopathológus, ny. egyetemi 

magántanár 

  
Weber-Suta Ágnes természetgyógyász, aki a Wellstar termékek 

forgalmazásának elkötelezett híve. 



Spirulina 
vitál anyag   

Aloe vera 270  

Fokhagyma 250 

Pecsétviasz gomba Ganoderma 200   

Noni 170 

Búzafű 100 

Olajfa levél  98   

Méz 70 hatóanyagot  tartalmaz 
 



NASA – 

ŰRPROGRAM                    1958 tól    

 Spirulina  



SPACE-FOOD  SPIRULINA  MÜZLI SZELET 

 



 





Laukó Mihály cicája 2016.06.01. 

  
 

    - Berci cicánk nátha és 
szemgyulladás miatt kapott napi 
fél gramm algát.  

5 nap alatt rendbe 
jött. Étvágya óriási, sokat 

csavarog, teszi a dolgát…. 



Szojuz űrprogram- 1967  

 CHLORELLA alga   



- A Chlorella vulgaris alga rendelkezik 

azzal a tulajdonsággal, 

 hogy a környezetszennyező anyagotokat és a nehézfémeket is képes 

megkötni, méregtelenítve ezzel a szervezetet.. Csernobil, 
Hirosima és Nagaszaki katasztrófái után a Chlorella 
alga fogyasztóknál megfigyelhető volt, hogy a  

 

radioaktív anyagok és a 
KADMIUM kiürítése a 
szervezetből több mint 5 X 
-re nőtt. 



Kínai pohár 
Magyarország  

 Magas 

kadmium 

és ólom 
tartalommal  



K  tartalom 10 gr : 

 Chlorella –   alga                       280 mg 

  

 Árpafű                                             149 mg 

 

Spirulina  platensis– alga  115 mg 

 
 Búzafű                                                               55 mg 

 Lucerna                                                              40 mg 



 



ALAP TÁPLÁLÉK 

Amire a XXI. század emberének is  

szüksége van, ebben a civilizált 

társadalomban.  



Tartalmazzák mind a 8- 

10  esszenciális 

aminosavat,  
mégpedig emberi 

fogyasztásra ideális 

arányban 



Csak jó zsír a Spirulinában  

 Szinte csoda, hogy egy ilyen koncentrált tápanyagforrás 
nincs tele felesleges zsírokkal és kalóriákkal. Pedig nincs. 
A spirulina mindössze 7% zsírt tartalmaz, azt is 
esszenciális zsírsavak formájában. Az esszenciális 
zsírsavak (néha F-vitaminok), közé tartozik a linolsav, a 
linolénsav és az arachidonsav.  

omega -3 és GLA  minden 
sejt használja.  



2012 OLIMPIA  

 LONDON  

 Szilágyi Áron  



 



A legkisebb  

IMUNE fogyasztó 

CIRMIKE 



TELEFON +36-30-

8677-318 

E-MAIL-

koti1414@gmail.com 



! 



„Szeretni és kényeztetni 

fogom TESTEM , hogy 

mindig  számíthassak rá !”  

Varga Izabella  Paleolit Életmód Magazin  



2010 
 A Wellstar International vállalatnak elsőként sikerült 

egy páratlan hatóanyag együttest kifejlesztenie, melynek 

a neve: Imune. 



 



Köszönöm a figyelmet- 
 



Az allergiás reakció 

kialakulásának okai 

 dehidráció- nem megfelelő mennyiség és minőség 

FOLYADÉK 

 széleskörű antibiotikum-használat,  

 magas zsír- és alacsony rosttartalmú diéta,  

 a fertőző betegségeknek való csökkent kitettség –  

 illetve a császármetszéssel történő születést és 

  az anyatej helyett a bébi tápszerekkel történő korai 

táplálást. 

 a modern városi környezetet –  

 

 ÉS MÉG……………………………  





 



 



Csak jó zsír a Spirulinában  

 Szinte csoda, hogy egy ilyen koncentrált tápanyagforrás 

nincs tele felesleges zsírokkal és kalóriákkal. Pedig nincs. 

A spirulina mindössze 7% zsírt tartalmaz, azt is 

esszenciális zsírsavak formájában. Az esszenciális 

zsírsavak (néha F-vitaminok), közé tartozik a linolsav, a 

linolénsav és az arachidonsav.  

 

Az esszenciális zsírsavakat 

minden sejt használja.  



Egyre több férfinál 

diagnosztizálnak meddőséget 

2016. április 1 

 
dr. Zádori János szülész-nőgyógyász, a szegedi Kaáli Intézet orvosa 

 dr. Papp György urológus, a Magyar Andrológiai Tudományos 
Társaság elnöke.  



 



NASA – 

ŰRPROGRAM                    1958 tól    

 Spirulina  



Köhögés mint TÜNET 



 



 Sinupret bevont tabletta, belsőleges oldat. 
 
Hatóanyagai: 

 Pulvis Gentianae radix - tárnicsgyökér 

 Pulvis Sambuci flos - bodzavirág 

 Pulvis Primulae flos - kankalinvirág 

 Pulvis Verbenae herba - vasfű 

 Pulvis Rumicis herba - lórom 

  
 

 Alkalmazható az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült 
gyulladásainak kezelésére. 
A hatóanyagok gyulladáscsökkentő, nyálkaoldó hatásúak, 
megkönnyítik a letapadt váladék felköhögését és kiürítését. 
Antibakteriális kezelés kiegészítésére 

 



 - Stodal szirup: 

 Homeopátiás gyógyszerkészítmény, amely a szervezet öngyógyító törekvését serkeni. 

 Hatóanyagai: 
 
Pulsatilla: akut és krónikus orrnyálkahártya-gyulladás, elsősorban az íz- és szagérzés 
elvesztésével járó, visszatérő orrgaratgyulladás, hörghurut kezelésére. 
Rumex crispus: akut és krónikus gége- és légcsőgyulladás, amennyiben a rohamokban jelentkező 
köhögést a hideg levegő belélegzése váltja ki vagy súlyosbítja. 
Bryonia dioica: fokozatosan kialakuló láz; száraz nyálkahártyák; száraz, fájdalmas köhögés 
kezelésére. 

 Ipecacuanha: hányingert okozó görcsös köhögés; szamárköhögés; akut hörghurut kezelésére, 
valamint hányingerrel, hányással kísért asztma. 
Spongia tosta: akut gégegyulladás; rekedtség; száraz, sípoló nehézlégzést okozó köhögés 
Sticta pulmonaria: orrgyök fájdalmával kísért száraz orrnyálkahártya-gyulladás kezelésére; 
köhögéssel együttjáró homloküreg-gyulladás; orrdugulás-érzet; hátsó garatfalon jelentkező 
váladékcsorgás. 
Antimonium tartaricum: akut és krónikus hörghurut; akut asztmás roham; nehézlégzés; nehezen 
felszakadó köpet. 
Myocardium: a görcsös köhögés következtében "kimerült" szervezetet erősíti 
Coccus cacti: erős, rohamszerű, gégecsiklandozást előidéző köhögés kezelésére, amely 
folyékony, sűrűn folyó köpet ürítésével jár. 
Drosera: gége vagy légcsőhurut; görcsös, fullasztó köhögő rohamok kezelésére. 

 



  

 

 -Izlandi zuzmó: 

 Köptető és köhögéscsillapító hatása is van. Egyrészt 

csökkenti a köhögési ingert, másrészt segít a nyák 

kiürülésében. A zuzmósavak antibakteriális tulajdonsága is 

jól jön a felsőlégúti megbetegedéseknél. Beszerezhető tea, 

szirup, szopogatós tabletta formájában 

 



 SALVUS GYÓGYVÍZ 

PERMET/FELSŐLÉGÚTI/ 50 ml  

 1 766 Ft  

 Használata az alsó- és felső légutak, a gége 

heveny- és idült hurutos megbetegedései 

kezelésére, nyákoldásra, a váladék 

kiürülésének elősegítésére, erősen igénybe 

vett hangszálak regenerálására, a 

dohányzás okozta káros légúti hatások 

csökkentésére ajánlott  

 



 További információk a termékről: 

 Használata az alsó- és felső légutak, a gége heveny- és 

idült hurutos megbetegedéseinek kezelésében, a 

nyálkahártya nedvesítésére, nyákoldásra, a váladék 

kiürítésének elősegítésére, erősen igénybe vett hangszálak 

regenerálására, a dohányzás okozta káros légúti hatások 

csökkentésére ajánlott. A kezelendő állapottól függően, 

szükség szerint szájüregbe, mély lélegzéssel egyidejűleg 

permetezve, legfeljebb 4-5x bepermetezve naponta. 

 



 Az Indiso egészségügyi száraz sóterápia 

 A légúti betegségek közismerten leghatékonyabb természetes kezelési módszere a SPELEO (sóbánya) 
terápia. A kifejezés görög eredetű, múltját egészen az ókori Görögországig vezethetjük vissza. Ekkor 
figyelték meg először jótékony hatását légúti betegségek esetén, és már a középkorban terápiás céllal 
alkalmazták a szerzetesek. Részletesebb megfigyelések és kutatások az 1800-as évektől állnak rendelkezésre, 
amikor lengyel sóbánya munkások között fedezték fel, hogy szinte egyáltalán nem fordult elő semmilyen 
tüdőbetegség, átlagos életkoruk messze magasabb volt a hasonló körülmények között élő emberekénél. 

 A természetes sóbánya, sóbarlang gyógyító hatásának alkalmazása azonban sajnos korlátozott és helyhez 
kötött. Így került sor a sóbánya, sóbarlang mikroklímájának mesterséges előállítására, az Indiso SPELEO 
(sóbánya) eljárás kifejlesztésére. A mostanra sokak számára elérhető sóterápia egy magyar kutató-fejlesztő 
csoport által kifejlesztett precíziós orvostechnológiai berendezésnek köszönhető. 

 Az Indiso Magyarország legelismertebb egészségügyi száraz sóterápiája. Az alsó- és felső légúti betegségek – 
asztma, allergia, influenza, krupp, bronchitis, COPD, cisztás fibrózis és enyhébb felső légúti megbetegedések – 
leghatékonyabb, természetes kezelési módszere. A terápia sóklinikák országos hálózatában, kiemelt 
egészségügyi intézményekkel együttműködve, orvosi javallat és kontroll mellett érhető el, a kezelések 
során kizárólag nagy tisztaságú, orvosi sót (99,99% NaCl) alkalmaz. 

 Az Indiso 2007 óta a több mint százezer kezelés során jelentős tapasztalatra tett szert, a kezelések 
hatékonyságával pácienseink csaknem 100%-ban elégedettek. 

 Az Indiso Magyarország legelismertebb egészségügyi száraz sóterápiája, kiegészítő kezelésként történő 
alkalmazását a Magyar Fül- Orr- Gégész és Tüdőgyógyász Szakmai Kollégiumok is támogatják. 

 



 Asztmát is jelezhet 

 Kezdődő megbetegedésnél sok esetben hiányoznak a tipikus tünetek. A nehézlégzés, mellkasi szorító 
érzés, a kilégzés nehezítettsége nem feltétlenül jelentkeznek azonnal, az asztma kialakulásának előrejelzője 
lehet az elhúzódó köhögés –  

 Köhögés és reflux 
 Nem a légutak betegsége, de nagyon sokszor okoz köhögést – gyomor panasz nélkül is az, ún.  reflux 

betegség. Ha a gyomorszáj nem zár teljesen, akár csak időszakosan, a savas gyomortartalom visszajut a 
nyelőcsőbe, súlyosabb esetben a gégébe és onnan lelélegezve a légcsőbe is. A savas inger már a 
nyelőcsőbe jutva is reflexesen köhögéshez vezet, ha a légutakig is eljut, akkor mindenképpen. 

 Gyógyszer mellékhatás 
 Bizonyos gyógyszerek szedése gyakran okoz köhögést. A legismertebb a vérnyomás-szabályozó 

készítmények mellékhatásaként tapasztalható kellemetlen, száraz köhögés.  

 GARAT  CSORGÁS  
 Az orr- és orrmelléküregek betegségei, arcüreg-, vagy gégegyulladás következtében is jelentkezhet hátsó 

garatfali csorgás. Ilyen esetben a felgyűlt váladék nem az orrnyílásokon át távozik a szervezetből, hanem 
hetekig, sőt nem megfelelő terápia mellett akár hónapokig is a garat felé csorog, ezzel folyamatos 
köhögésre ingerelve a beteget. Ilyen esetben a köhögés tehát csak a tünet, a kezelés célja az alapbetegség 
megszüntetése kell, hogy legyen. Ismétlődő arcüreggyulladás hátterében például egyéb hajlamosító 
tényező is állhat, - allergia, polip, orrsövényferdülés, s 

 Stressz tünet? 
 Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, hogy stresszhelyzetben szapora szívverés jelentkezik, 

nehezebben vesszük a levegőt, torkunk is kiszáradhat. Gyakori, hogy a felsorolt tünetekhez torokkaparás, 
krákogás és köhögés is társul –Ha visszatérő problémáról van szó, esetleg a stressz forrása a munkahelyi 
környezet, a panaszok jellemzően enyhülnek a hétvégék és a szabadság ideje alatt. Ha a részletes 
kivizsgálás során minden egyéb lehetőséget, testi elváltozást kizártunk, a panaszok megszüntetéséhez ilyen 
esetben stresszoldó technikák elsajátítására lehet szükség, pszichológus bevonásával gyógyszeres kezelés 
is igénybe vehető. 

 



Gyógyszerek helyett 

hatékony IMMUN 

működés  



 



MAI 

 



ALAP TÁPLÁLÉK 

Amire a XXI. század emberének is  

szüksége van, ebben a civilizált 

társadalomban.  



 



 



Az allergiás reakció kialakulásának okai 

 dehidráció- nem megfelelő mennyiség és minőség 

 a modern városi környezetet –  

 széleskörű antibiotikum-használat,  

 magas zsír- és alacsony rosttartalmú diéta,  

 a fertőző betegségeknek való csökkent kitettség –  

 illetve a császármetszéssel történő születést és 

  az anyatej helyett a bébitápszerekkel történő korai 

táplálást.  

Ezek a faktorok egyenként és együtt is befolyásolják a 

gyermekek belében élő baktérium 

közösségek fajösszetételét, ami végül allergiához vezethet 

azoknál, akiknél az erre való genetikai hajlam már egyébként is jelen van.  



A széles körű 

antibiotikum-használaton, 

valamint az egyre gyakoribbá váló 

császármetszéseken túl ez lehet az oka, 

hogy az ipari társadalmakban élők 

esetében vészesen lecsökkent e 

szimbionta bélbaktériumok- élettere 

diverzitása. 



Rengeteg az indokolatlannak tűnő 

császármetszés Magyarországon is  
2016. február 17 



 A vizsgálat eredményei szerint a magas koleszterinszint 

védő hatású lehet azokkal a betegségekkel 

szemben, amelyek gyakoriak az idősebb korosztály 

tagjainál, így pl. magas koleszterinszint esetén kisebb a 

neurológiai betegségek (pl. Alzheimer- és Parkinson-kór) 

kockázata,  

 és a nagy LDL-C-vérszint védő hatású a rák és a fertőző 

betegségek kialakulásával szemben is . 

 
 A University of South Florida professzora, David Diamond, és nemzetközi kutatócsapata áttekintő közleménye szerint azon idősebb emberek 

esetében, akik vérében magas a rossznak tartott koleszterin, az LDL-C (alacsony sűrűségű lipoprotein-koleszterin) szintje, ugyanolyan, vagy 

hosszabb élettartamra lehet számítani, mint alacsony koleszterinszintű kortársaiknál. 

 Az áttekintett közleményekben több mint 68.000 idősebb (60 év fölötti) ember szerepelt, és az eredmény kétségbe vonja a koleszterin-

hipotézist, 

 



A magas koleszterinszint védő 

hatású 60 év felett 

2016. július 04.  

 



A vastagbél mikroorganizmusai 

nélkülözhetetlenek.  

 

  Részt vesznek a meg nem emésztett szénhidrátok és zsírok 

lebontásában, 

 a káros anyagok méregtelenítésében.  

 

 segítik több ásványi elem (kalcium, magnézium,réz, vas) 

illetve mikroelemek ( mangán, cink ) felszívódását,  

 és 

 B-vitaminokat, fólsavat , K2 -vitamint, U 

vitamin ) termelnek.  

 
 Az ép bélflóra a bélmozgásokra is szabályozó hatást gyakorol, a bélflóra pusztulásakor a bél mozgásai 

lassulnak, rendezetlenebbekké válnak. 

 

 



 



Antibiotikum okozhat tejallergiát 
2014-03-17 | 

 A Tamperei Egyetem által publikált doktori disszertáció szerzője 1996 és 2004 között született finn gyerekek adatait használta fel az 
országos nyilvántartásból. A vizsgált csoportból 2005-ig több mint 16 ezer gyereknél állapítottak meg tehéntej-allergiát és 20 ezernél 
asztmát. Egyéb országos regiszterekből az alkalmazott antibiotikumokról és más ezzel összefüggő tényezőkről kapott információt a 
szerző. 

 

Az összehasonlító elemzés eredménye 
azt mutatta, hogy az antibiotikummal 
kezelt gyerekeknél nagyobb volt a 
veszélye az asztma vagy a tehéntej-
allergia kialakulásának, mint azoknál, akik kiskorukban nem 
kaptak antibiotikumot. A kutatás azt is kiderítette, hogy a várandósság alatt 
az anya által szedett antibiotikum is hatással lehet a megszületett 
gyermek asztmára és tejallergiára való hajlamának növekedésére. 
 
A szerző hangsúlyozta, hogy a gyermekkori asztma és tejallergia előfordulása 
sok ipari országban megugrott a 20. század második felétől. A kutató szerint az 
esetek számának csökkentéséhez fontos azonosítani azokat a faktorokat, 
amelyek az asztma és allergiás betegségek kialakulásához vezethetnek. 



 



Béltisztító ételek 

 1, Alma, almaecet     Nagyon sok béltisztító program szerves része az alma, vagy almaecet, mivel ez a 
rendkívül rostot gyümölcs kiválóan tisztítja a beleket. Az élelmi rostok és más, fontos tápanyagok 
elősegítik az egészséges emésztést. Az almában lévő pektinek segítenek eltávolítani a belekben lerakódott 
toxinokat.  

 2, Avokádó   Az avokádó segítségével akár minden nap, vagy kúraszerűen tisztíthatjuk beleinket. Az 
almához hasonlóan az avokádó is nagyon gazdag rostokban, vízoldékony és vízben nem oldódó 
változatokat is tartalmaz. A nem vízoldékony rostok segítik a belek megfelelő mozgását, s ennek 
segítségével tisztítja azokat, megelőzve ezzel a bélrákok kialakulását.  

 3, Lenmag-olaj   A lenmag a fent említett rostokon felül omega-3 zsírsavakat tartalmaz, mely csökkenti 
a belekben kialakuló gyulladásokat és stabilizálja a bélsejtek falát.  

 4, Klorofillban gazdag zöld növények 

a káposzta, a kelbimbó, a zeller, a spenót  stb. 

mind-mind rendkívül gazdagok klorofillban, így javítják az emésztést 
és tisztítják a májat. A folyékony klorofill szintén kiváló hatással van 
beleinkre. 

 5, Tiszta víz Himalája sóval  Nagyon fontos, hogy bélrendszerünk mindig kellően hidratált legyen, 
ehhez sok folyadékfogyasztásra van szükség minden nap. A méregtelenítést elősegítendő, néha adjunk 1-1 
kávéskanál Himalája sót vizünkhöz vagy zöld italunkhoz. 

 6, Fermentált ételek és italok A fermentált táplálékok segítenek fenntartani a belekben lévő 
baktériumflóra egyensúlyát, hozzájárulnak a megfelelő emésztéshez. 

 



Érdemes visszatérni a magas 

növényi 

rosttartalmú 

táplálkozásra, és segíteni 

a bakteriális diverzitás helyreállását 

pl. azzal, hogy kutyáink 

simogatása után nem mosunk 

kezet. 



 



 



VAGY  
 

Szkafander - ez  

már a testet is 

védi ! 

 



TERMÉSZETES 



LEGERŐSEBB ANTIOXIDÁNS  

NINCS KÁSOS MELLÉKHATÁSA –

nem prooxidativ 

ÁTJUT A VÉR-SZEM-AGY GÁTON IS   

 

 

LEGMAGASABB  koncentációban  a  



LEGERŐSEBB ANTIOXIDÁNS  

NINCS KÁSOS MELLÉKHATÁSA –

nem prooxidativ 

ÁTJUT A VÉR-SZEM-AGY GÁTON IS   

ASTAXANTIN  

 LEGMAGASABB  koncentációban  a  



SPACE-FOOD  SPIRULINA  MÜZLI SZELET 

 



A tények 

 

Az ENSZ ---2050-re már komoly ellátási 

zavarok léphetnek fel, ha nem cselekszünk 

azonnal. 

 

  

Az alultápláltság csökkentésére és világ 

népességének ellátására 4  ötlet 

merült már fel, de valódi alternatívát 

jelenthet-e? 

 

http://www.erdekesvilag.hu/hatvan-eve-nem-volt-ekkora-ehinseg-kelet-afrikaban/


Az egyedüli megoldás a 

legősibb előlény a FÖLDÖN  

A Z    A L G A  /HÍNÁR /  



 



Alga szappan  

 



Alga lámpa  

 



Alga fagyi  

 



 



 



 



 



 „Medical Tribune” nevű orvosi szakmai lap, 2009. április 9-i szám:  

 A biztonságosnak hitt, orvos által rendelt, helyes adagban szedett gyógyszerek mellékhatásainak 
következtében évente 197 ezer ember hal meg az Európai Unióban (kb. 500 millió lakos él az Unióban).  

 Havonta 16.400  

 Naponta 540  

 Minden órában 23  

 „Granum” nevű háziorvosoknak szóló orvosi szakmai lap:  

 Magyarországon évente 7-8 ezer ember hal meg az orvosa által rendelt gyógyszerek 
mellékhatásai következtében.  

 Naponta: 20-22.  

 Majdnem minden órában egy ember.  

 Kedves olvasó! Ha szeretnél tőlünk értesítést kapni a friss hírekről, akkor kattints ide, és 
iratkozz fel a hírlevelünkre: http://www.netextra.hu/newsletter/  

 Csak hogy legyen mihez hasonlítani: közlekedési balesetben naponta 3-4 magyar veszti életét.  

 Szóval veszélyesebbek a gyógyszerek mintha autóba ülnénk.  

 Az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) által közzétett adatok szerint 
Magyarországon az összes mérgezéses eset (tehát az összes ipari, mezőgazdasági, háztartási mérgezést is 
beleértve) 80%-át gyógyszerek okozzák!  

 A gyógyszerek által okozott egészségkárosodás költsége, amely a társadalmat, az adófizetőket terheli, az 
Unióban egy év alatt 79 milliárd eurot tesz ki, amit már csak 300-zal kell megszorozni, hogy a számot 
megkapjuk forintban is.  

 

http://www.netextra.hu/newsletter/


 



Finomított cukor  

A finomított cukor azért nagyon egészségtelen, mert nagyon gyorsan megnöveli a vércukorszintet, ezzel pedig úgymond segít a 

rákos sejtek növekedésében. Tehát minden egészségtelen ami nagyon cukrozott. Persze nem lehet mindent cukor nélkül enni és 

inni, de azért érdemes odafigyelni arra, hogy mennyi cukrot fogyasztunk.  

GMO élelmiszerek  

Kutatások alapján kimutatták, hogy a GMO élelmiszer fogyasztása a rák kialakulásához vezethet. Ha lehetőségünk van rá, akkor 

vásároljunk hazai termékeket, és lehetőleg bio élelmiszereket, vagy ha tudjuk, termesszük meg magunknak a zöldségeket és 

hasonlókat.  

Szénsavas üdítők  

A szénsavas üdítők nemcsak a rengeteg cukor miatt veszélyesek, hanem a sok ízesítő és színezékek miatt is, valamint rengeteg 

tartósítószert tartalmaznak, és bizonyos szinten maga a szénsav is káros hatással van a szervezetünkre. Így ha tehetjük, 

próbáljunk meg mérsékelten fogyasztani belőle, vagy esetleg egyáltalán ne.  

Kedves olvasó! Ha szeretnél tőlünk értesítést kapni a friss hírekről, akkor kattints ide, és iratkozz fel az ingyenes értesítésünkre: 

http://www.netextra.hu/newsletter/  

Feldolgozott húsok  

A boltban kapható szalonnák, kolbászok, szalámik, párizsik tele vannak tartósítószerekkel. Ezek az emberi szervezetre szintén 

nagyon károsak, és az ezekben található tartósítószerek a vastagbélrák kockázatát is növelik.  

Persze nem azt mondjuk, hogy tartsunk otthon malacot, és magunk vágjuk le és abból töltsük a kolbászt, de ha van olyan 

ismerősünk, aki házi kolbászokat készít, akkor ajánlottabb tőle megvásárolni.  

Popcorn  

A popcorn az, amit a leginkább száműznünk kellene az étrendünkből. Általában a legtöbb kukorica génmódosított, és tele van 

tartósítószerekkel, és adalékanyagokkal. Kimutatták, hogy a pattogatott kukorica nagyban felelős lehet a meddőségben és a 

rákban.  

http://www.netextra.hu/newsletter/


 



 a Magyar Egészségügyi Minisztérium által hivatalosan 

közzé tett adatok szerint, ma Magyarországon, több 

mint 1.200.000 ember szed egyidejűleg, 

párhuzamosan több mint 10 féle gyógyszert.  

 Nem 10 tablettát! 

10 féle különböző gyógyszert.  

 



 Hát, igaz közel három évtizede annak, hogy én orvostanhallgató voltam, de úgy tűnik, egy 
picit eltávolodtunk ettől a képtől.  

 Én, amikor orvostanhallgató voltam, még azt tanultam, hogy egy embernek ne írjunk fel 
kettő, három, esetleg négyfélénél több gyógyszert.  

 Két fő oka van.  

 Az egyik egy józan, nagyon egyszerű tapasztalati megfigyelés. 
Akit nem gyógyít meg négyféle gyógyszer, azt nem gyógyítja meg nyolc sem, meg tíz sem, 
meg tizenkettő sem.  

 A másik pedig az, hogy minden gyógyszernek nagyon sokféle hatása van.  

 Minden gyógyszernek van átlagosan 50-60-70 féle hatása. 
Ami nekünk tetszik, azt kiválasztjuk kívánatos hatásként. 
Ami nem tetszik, arra pedig azt mondjuk, hogy mellékhatás.  

 Én még azt tanultam, hogy egy gyógyszernek nincsenek mellékhatásai.  

 És ha azt a szót használom, hogy mellékhatás, akkor áltatom saját magam.  

 Ugyanis egy gyógyszernek vannak kívánatos, és vannak nem kívánatos hatásai, de azok 
nem mellékes hatások.  

 Azok ugyanolyan fontosak, mint a kívánatos, és minden hatásért felelősséget kell 
vállalnom.  

 



 HÁNY EMBERT ÖLNEK MEG A GYÓGYSZEREK? 

 - Érdekességek, Friss hírek - Tagged: Egészség, Egészségtelen, gyógyszer, gyógyszerek, J. Lyle Bootman, Jeffrey Johnson, kimutatás, Kutatás, madárinfluenza, Mellékhatások, Orvos, orvosok  

 A gyógyszer reklámok végén elhangzik az a mondat hogy „A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.” De valószínű, hogy 
ha megkérdezzük az orvosunkat akkor nem fog felvilágosítani a lényegről.  

 A lényeg ugyanis az hogy hány embert ölnek meg ezek a bizonyos „mellékhatások”   

 Konkrétan, számszerűen mekkora is az a bizonyos kockázat? DÖBBENETES ADATOK!  

  „Medical Tribune” nevű orvosi szakmai lap, 2009. április 9-i szám:  

 A biztonságosnak hitt, orvos által rendelt, helyes adagban szedett gyógyszerek mellékhatásainak következtében évente 197 ezer ember hal meg az Európai Unióban (kb. 500 millió lakos él 
az Unióban).  

 Havonta 16.400  

 Naponta 540  

 Minden órában 23  

 „Granum” nevű háziorvosoknak szóló orvosi szakmai lap:  

 Magyarországon évente 7-8 ezer ember hal meg az orvosa által rendelt gyógyszerek mellékhatásai következtében.  

 Naponta: 20-22.  

 Majdnem minden órában egy ember.  

 Kedves olvasó! Ha szeretnél tőlünk értesítést kapni a friss hírekről, akkor kattints ide, és iratkozz fel a hírlevelünkre: http://www.netextra.hu/newsletter/  

 Csak hogy legyen mihez hasonlítani: közlekedési balesetben naponta 3-4 magyar veszti életét.  

 Szóval veszélyesebbek a gyógyszerek mintha autóba ülnénk.  

 Az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) által közzétett adatok szerint Magyarországon az összes mérgezéses eset (tehát az összes ipari, mezőgazdasági, háztartási 
mérgezést is beleértve) 80%-át gyógyszerek okozzák!  

 A gyógyszerek által okozott egészségkárosodás költsége, amely a társadalmat, az adófizetőket terheli, az Unióban egy év alatt 79 milliárd eurot tesz ki, amit már csak 300-zal kell 
megszorozni, hogy a számot megkapjuk forintban is.  

 Egy érdekesség:  

 Madárinfluenzában, amely körül hatalmas hírverés volt világszerte, az egész bolygón, 2003-2009-ig, összesen 421 ember betegedett meg. Az egész Földön és a halálos áldozatok száma 
összesen 257 volt. Az egész világon 6 év alatt. És ez a WHO hivatalos jelentése.  

 Magyarországon két hét sem kell ahhoz hogy ennél több ember belehaljon a gyógyszerek „mellékhatásaiba”  

 Még egy érdekesség:  

 Egy Jeffrey Johnson nevű végzős orvostanhallgató és a professzora, J. Lyle Bootman, érdekes felmérést végeztek el az USA-ban. Az összes amerikai kórházi felvétel 17%-át olyan esetek 
tették ki, akik az orvosuk által rendelt gyógyszerek mellékhatásai miatt lettek rosszul és emiatt kerültek kórházba. Ez kilenc millió kórházi beutalást jelentett egyetlen év alatt. Ebből 198 
ezer halállal végződött 
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Foglalkozási asztma  

 

 



 



 



 



 





Antioxidánsok tárháza 

 



 



 



 Abnormális mértékű a gyógyszer fogyasztás a kutatások 

szerint – a Mayo Clinic kutatásai alapján az 

emberek majdnem 70 %-a szed valamilyen gyógyszert 

rendszeresen. 

  Ezek nagy része fájdalom csillapító és antidepresszáns. 

http://rcnews.hu/nem-minden-gyogyszer-birja-nyarat/
http://rcnews.hu/nathagyilkos-modszerek/
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Köszönöm a figyelmet- 
 



 yeljünk egy nagyot! 

 A reflux-betegség leginkább a nyelőcsövet érinti, ezért érezzük a kellemetlen, sokszor fájdalmas, égő érzést 
a torkunkban és a mellkasunkban. A nyelőcső ujjnyi vastagságú "cső", az emésztőrendszer nyakban, illetve 
mellkasban elhelyezkedő része. Három szakaszra (felső nyaki, a középső mellkasi, és a rövid hasi szakasz) 
osztható. A mindössze 1-1,5 cm hosszú hasi szakasz a hasüregben uralkodó nyomás illetve falának saját 
tónusa révén csillag alakzatban "összegyűrt" nyálkahártya körül teljesen összezárul. A rekeszen való átlépés 
után még kissé bal felé húzódik, majd hirtelen kitágulva a gyomorszájon (cardián) keresztül kapcsolódik a 
gyomorhoz.  
 
Nyelésnél a nyelőcső úgynevezett perisztaltikus mozgással továbbítja a falatot. A cardia nyugalmi állapotban 
zárt, csupán a perisztaltikus hullám közeledtére, a mozgás hatására nyílik meg. Ezzel akadályozza meg a 
szervezet, hogy a gyomor nedvei visszaáramoljanak a nyelőcsőbe. 

 A gyomorégés okai 

 A helytelen étkezési szokások, a gyenge gyomorszáj közeli izmok hatására, vagy ha valami alulról felfelé 
nyomja a gyomrot, a gyomorszáj megnyílhat, és a gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe vagy akár a 
szájüregbe. Ennek tünetei a gyomorégés, a mellkasi vagy nyaktájéki égő fájdalom, a savas íz a szájban, a 
köhögés, a savas böfögés - közkeletű nevén a gyomorégés.  
 
A záróizom-gyengeség összefüggésben lehet rekeszizom-sérvvel is, mert a rekeszizom normálisan kívülről 
erősíti a záróizmot. A hasűri nyomás fokozódásának egyik legkézenfekvőbb oka, ha nő a gyomortartalom 
mennyisége. Ez bekövetkezhet egyszerűen egy kiadós evés után, de akkor is, ha a gyomortartalom nem 
továbbítódik rendesen a belek felé. Erősítheti a tüneteket a hasi elhízás, a várandósság, a súlyemelés, a fizikai 
munka, sőt a ruházat szűk derékrésze is. 

 



  
Magyarországon (és általában a fejlett nyugati országokban) a 
felnőtt lakosság körében igen nagy arányban fordul elő a 
betegség: 

  a helytelen étkezési szokások, a túlsúly, a dohányzás és a 
mozgásszegény életmód további hajlamosító tényezők. Egyes 
ételek (például a paradicsom, a hagyma, a csokoládé, a 
citrusfélék és a csípős fűszerek), 

 ű a túlzott alkohol-, tea-, és kávéfogyasztás, illetve 
bizonyos  

 gyógyszerek irritálhatják a gyomor nyálkahártyáját.  

 Egyes altatók és nyugtatók "ellazítják" a gyomorszájat, 
ezért az ezeket hosszú ideig szedőknél megnő az 
esélye a gyomornedvek légutakba kerülésének.  



 



Érdemes visszatérni a magas 

növényi 

rosttartalmú 

táplálkozásra, és segíteni 

a bakteriális diverzitás helyreállását 

pl. azzal, hogy kutyáink 

simogatása után nem mosunk 

kezet. 



 



Az új wellness Csoda ! 

 



TELEFON +36-30-

8677-318 

E-MAIL-

koti1414@gmail.com 



A cikkek háttér anyaga !  



BETEG LÁTOGATÓBA  

 



 



 



 



 



: Útmenti kipufogógázméreg-mérő; forrás: 

Opus Inspection 

 a Budai Vár, ahova nem lehet csak úgy behajtani. Vannak 

sorompók, engedélyezés stb. Ezen sorompók előtt, 

lehetőleg azon a szakaszon, ahol hegynek fölfelé nyomják 

a gázt a sofőrök, lehetne elhelyezni egy-egy lézeres 

kipufogógáz-összetétel mérőt.  

 Aztán a mérő jelzése és a leolvasott rendszáma alapján 

beengedni vagy nem beengedni a gépkocsit a Vár 

területére. Amelyikből csak szivárog a mérgező füst, az 

mehet, amelyikből viszont dől, az menjen szépen másfelé. 



 Önmagában ez is probléma, hogy ilyen mértékű az emberek gyógyszerektől való függése, de 
az antibiotikum ekkora mértékű fogyasztása mellett valós félelem a gyógyszer 
rezisztencia kialakulása is. 

 A WHO is globális krízisnek nevezte a rezisztencia kialakulását valamint a ’Centers for 
Disease Control and Prevention’ is kimondta, hogy az antibiotikum használatának ideje 
hamarosan lejár.  Fontos, hogy ne nyúljunk egyből antibiotikum után, ha lebetegszünk. Hogy 
miért? 

 IBD – gyulladásos bélbetegség – kapcsolat mutatható ki, az antibiotikum használat és 
vastagbélgyulladás között. Az antibiotikum használat során a természetes 
baktériumok, a bélflóra gyengülése mellett a Clostridium difficile baktérium túlzott 
szaporodása volt kimutatható, mely a bélfal károsodását eredményezi. 

 Májkárosodás – ’Gastroenterology’ magazinban publikált cikk szerint szinte minden 
gyógyszer eredményezhet májkárosodást, azonban az antibiotikum a legkritikusabb 
ezek közül. 

 Daganatos betegség és antibiotikum hatása – Az ’International Journal of 
Cancer’jelentése szerint: „azok a személyek, akik 2-5 antibiotikum kúrán vettek részt, 27%-al 
magasabb az esély daganatos megbetegedés kialakulására, mint aki egyáltalán nem 
részesült antibiotikumos kezelésben” 

 AIDS – Kimutatható, hogy Amerikában a HÍV vírussal fertőzött személyek csoportja 
szedte a legtöbb antibiotikumot. Véletlen egybeesés? 

 Krónikus fáradtság – Rendszeres antibiotikum használat és a krónikus fáradtság között 
kapcsolat mutatható ki. 

 Gombás és baktériumfertőzés, legyengült immunrendszer – Az antibiotikum 
használat endotoxint választ ki, mely elnyomja az immunrendszert. Pont ennek 
hatására lesz sokkal védtelenebb a szervezetünk a betolakodó bakteriális és gombás 
fertőzésekkel szemben. Az antibiotikum hatásmechanizmusát tekintve nem támogatja, 
hanem elnyomja tehát   az emberi test természetes védekezési mechanizmusát. (forrás: 
mindenegybenblog.hu) 

 



 



Az új wellness Csoda ! 

 



 



Kemikália-térkép készül 

2016.03.11.WEBDOKI 

 
100.000 féle vegyi anyag található a 

mindennapos használatban lévő 

termékekben, és 90 %- k esetében 

semmiféle biztonságossági adattal 

nem rendelkezünk.  
 Toxikológusok az ismert 10 százalék alapján akarják 

megbecsülni a többi veszélyességét. 

 A cikk teljes tartalmát itt tekintheti meg: 

http://medicalonline.hu/cikk/kemikalia_terkep_keszul 

http://medicalonline.hu/cikk/kemikalia_terkep_keszul


Antibiotikum okozhat tejallergiát 
2014-03-17 | 

 A Tamperei Egyetem által publikált doktori disszertáció szerzője 1996 és 2004 között született finn gyerekek adatait használta fel az 
országos nyilvántartásból. A vizsgált csoportból 2005-ig több mint 16 ezer gyereknél állapítottak meg tehéntej-allergiát és 20 ezernél 
asztmát. Egyéb országos regiszterekből az alkalmazott antibiotikumokról és más ezzel összefüggő tényezőkről kapott információt a 
szerző. 

 

Az összehasonlító elemzés eredménye 
azt mutatta, hogy az antibiotikummal 
kezelt gyerekeknél nagyobb volt a 
veszélye az asztma vagy a tehéntej-
allergia kialakulásának, mint azoknál, akik kiskorukban nem 
kaptak antibiotikumot. A kutatás azt is kiderítette, hogy a várandósság alatt 
az anya által szedett antibiotikum is hatással lehet a megszületett 
gyermek asztmára és tejallergiára való hajlamának növekedésére. 
 
A szerző hangsúlyozta, hogy a gyermekkori asztma és tejallergia előfordulása 
sok ipari országban megugrott a 20. század második felétől. A kutató szerint az 
esetek számának csökkentéséhez fontos azonosítani azokat a faktorokat, 
amelyek az asztma és allergiás betegségek kialakulásához vezethetnek. 



Állattenyésztés 

 

 Az antibiotikumok egyik fő felhasználási területe az 

állattenyésztés. Részben gyógyszerként, részben 

táplálékkiegészítőként a teljesítmény és a növekedés 

fokozására.[44] Ezek az utóbbi felhasználások vitatottak, és az 

Európai Unió 2006-tól be is tiltotta az antibiotikumok 

használatát táplálékkiegészítőként a teljesítmény és a növekedés 

fokozására, de például az Amerikai Egyesült Államokban az 

antibiotikumok 70%-a az állatok súlygyarapodását 

szolgálja. 

 
 Mellon, M et al. (2001) Hogging It!: Estimates of Antimicrobial Abuse in Livestock, 1st ed. Cambridge, MA: 

Union of Concerned Scientists.  
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