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Üdvözöljűk az ABOSZ résztvevőit ! 

 



 Az  ASZTMA "gyógyitása" 

természetes úton , a 

immunrendszer harmonizálásával. 

 Kovács Tibor dr. 32 éve 

tüdőgyógyász 



Remélem senkit nem bántok meg !  



.  



Amit láttatnak velünk ….. 

 



 



MIÉRT ? HOGYAN ? 



Asztma bronchiale  



KEHES LÓ  

és a só  



 



 



Nem kapok levegőt = FULLADOK  



 



 



 



Árral szembe !  

 



 



 Én dr Kovács Tibor  esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz 
mindenkor méltó magatartást 
tanúsítok.  
Legfőbb törvénynek tekintem 
a betegek testi és lelki 
gyógyítását, a betegségek 
megelőzését………. 
 

 . A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat 

folyamatosan gyarapítom.  



Életerőnket nem 

őrízhetjük meg: 

tiszta gondolatok, 

  tiszta levegő,  
tiszta víz és  

 egészséges táplálék nélkül.” 
                                                            Gandhi  



 AZ  életmód 

orvoslás 

 - bizonyítékokon alapuló orvostudomány 

egyik legújabb szakága. 

 2016. június 22. 



Terápiás rendszerében, a 

betegségek alap 

kiváltó okait célozza 

meg.  
 

   

 



Átfogó életmódváltást  
 

(köztük táplálkozás,  
fizikai aktivitás,  
stressz-menedzsment,  
szociális támogatás és  
környezeti hatások 
befolyásolása) használ az életmóddal összefüggő 

 

 betegségek gyógyításában, megelőzésében, a progresszió lassításában. 

 



 

Étkezés 
Tanácsos kerülnünk a zsírsavak, a 
vörös húsok túlzott fogyasztását.  

A zöldségekben és gyümölcsökben 
gazdag táplálkozás ajánlott. A napi ritmus 
is fontos, megfigyelések szerint a 
daganatos betegek meggyógyulását az 
étrend átalakítása jelentősen segítheti. 

Mozgás 
Napi 20-perc enyhe intenzitású 
mozgással ellensúlyozhatjuk a főként 
ülő foglalkozásból fakadó mozgáshiányt. 
 





Stressz kezelés 
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 A hangulati tényezők, a nevetés, a 

jókedv, s minden olyan tényező hatása jelentős, 

ami oldani tudja azt a gyomorgörcsöt, mely az emberben 

feszültség során tapasztalható. Nagy jelentőséggel bír, ha 

valakivel meg tudjuk osztani problémáinkat.  

 



Néha legyünk egy kicsit lazák! 



 



H I T  

 ALÁZAT 



Fény 
 Skandináv országokban, ahol hosszú a tél, kevés a fény, az 

emberek nagy erejű világítótestek előtt ülnek 15  
percig, és a megfigyelések szerint javul például számos 
endokrin paraméter. 

 Nem szabad megfeledkeznünk olyan pszichogenetikai 

dologról sem, mint  a zene! A zenével elért 

ellazulás jó hatással van, akár a mértékkel fogyasztott 
vörösbor.  

 

 Fontos a megfelelő mennyiségű és 

minőségű alvás  is. 

 



 Pszichológiai vizsgálatok 

kimutatták, hogy 

csecsemőkre  is 

Vivaldi, Mozart , 

Bach  zenéje 

megnyugtatóan hat.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1700
http://hu.wikipedia.org/wiki/1700


 



A lassú légzés hatása egészséges 

embereken 

2018. január 12.            - A kivonatot készítette: Dr. Nagy László Béla 

 

 

  The physiological effects of slow 
breathing in the healthy human 
Marc A. Russo, Danielle M. Santarelli, 
Dean O’Rour 
Breathe, 13 (4) 298; 
10.1183/20734735.009817 
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A légzésélettan alátámasztja , hogy a 

jóga légzés gyakorlatok 

lassú légzés formáinak  NEM 

MISZTIKUS  magyarázata van, hanem 

hatása megalapozott.  



Mitől  is? 

Allergénektől ! 



 



Allergia tesztem  

 

1993. 06.11 

 

 Állati szőrök +++ 

 Házipor atkák ++ 

 Gyapjú, toll  ++ 

 Vadkender ++++ 

 

2007. 11.10 

 

 Kutyaszőr ++ 

 Tárolási atka + 

 Aranyvessző +++ 

 Nyírfa +++  

 Fűfélék ++++ 

 Parlagfű +++++ 

 
 .  



MEGGYÓGYULTAM   

2011 től  NEM DOLGOZIK  
 

 2014-   én takarítok  



MINIKE 

és én  

 



Mit jelent az asztma szénanátha 

kezelése ?  



Allergia 1 havi gyógyszer költsége     
 

• Singulair gyulladás csökkentő tabl.                    1817  Ft                                    6966 Ft 

• Foster belégző pipa                        1050   Ft                                  9450  Ft   

• Buventol roham oldó                 434  Ft                                    1744  Ft 

• Aerius  allergia tabletta                2146  Ft                                     715 Ft    

• Nasonex gyulladás csök. orrspray                                2677  Ft                                     892 Ft      

• Rhinospray orr kidugító orrspray          1389 Ft                                         0  Ft        

• Emadin szemcsepp                      2999  Ft                                       0 Ft    

•  Beteg  fizet : 12.121 Ft      OEP: 19.767 Ft 



 



 



Megelőzés – hivatalosan  

2018.01.02 Az asztmás betegek számíthatnak a 
kormányra 



Júliustól büntetnek a parlagfű miatt 

2018.06.30.  

  Vasárnap kezdődik országszerte a parlagfüves területek ellenőrzése, ezért a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azt javasolta, hogy azok a földtulajdonosok, akik 
még nem gondoskodtak a használatukban levő ingatlanok parlagfű-mentesítéséről, minél 
előbb tegyenek lépéseket a gyomnövény kiirtására, mert a gondatlan gazdák július 1-je 
után bírsággal sújthatók -  

  
A közlemény szerint a bírság a parlagfűvel 
fertőzött terület nagyságától függően 15 000 
forinttól 5 millió forintig terjedhet. 
Magyarország egyike Európa parlagfűvel leginkább fertőzött területeinek. A rendkívül káros és agresszív 
gyomnövény elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, ezáltal jelentős 
terméskiesést okozhat.  

  
A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, ugyanakkor környezetkímélő védekezési mód a 
gyomlálás, míg a gyepterületeken a rendszeres, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás lehet 
célravezető.  

  
A mentesítési kötelezettség mindenkire vonatkozik: a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeken, rét-legelőkön, ültetvényekben, 
erdőtelepítésekben, az utak mentén, a belterületi kiskertekben, a közterületeken, játszótereken, parkokban és az építési területeken - olvasható a hivatal 
közleményében.  

  
Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a hatóságok a védekezésre megszabott határnap előtt is indíthatnak eljárást a fertőzött terület 
tulajdonosával szemben, kötelezve őt a terület gyommentesítésére. 

 



 

 

A Pós Péter nevével december 31-én kiadott közleményben foglaltakkal 

ellentétben a valóság a következő: 
 Az elmúlt években a kormány kiemelt figyelmet fordított az egészségügy fejlesztésére és az asztmás betegek élet minőségének és 

ellátásának javítására.  

 Az asztmás és allergiás betegségek elleni gyógyszereket 

nagy mértékben támogatja a társadalombiztosítás, éves 

szinten közel 25 milliárd forintot költ az állam erre a 

célra. 
 A mögöttünk álló időszakban az asztmás betegeket számos kormányzati döntés segítette;  

 a prevenció és a parlagfű-mentesítés 
hatékonyságát javító intézkedések mellett 

 

  az asztmások térítésmentesen juthatnak hozzá az 

influenza elleni oltásokhoz is 

 



 



PARLAGFŰ 
Pollenje 18-20 u 

 



PARLAGFŰ POLLEN 

 GYŐR-BEN  2001 - ben 







Nékám Kristóf allergológus 

professzor 



Nem lenne kevesebb allergiás 

akkor sem,  

ha kiirtanánk az összes parlagfüvet 
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A környezet szennyezés miatt 

egyre több ember allergiás egyre 

több mindenre. 

 „Az utolsó években a viharok 

száma is megnövekedett, amik a 

pollenszemcsék szétzúzásával 

további allergia lehetőségeket 

keltenek” 
 



 



Baba ketrec,  a gyerekek elegendő napfényt és friss 

levegőt kapjanak a bérházban (1937) 

 egészség 

http://haerdekel.hu/cimke/gyerekek/


0,001 0,01 0,1 1 5 10 50 100 µm 

pollen 

töredezett pollen 

gombaspóra/gomba 

baktériumok 

emberi szemmel 

látható 

inhalatív gyógyszerek 

házipor atka 

vírusok 

dohányfüst 

szmog 

Adapted from: http://www.air-purifiers-america.com/learning-center/air-purifiers/lsp, http://www.cbnclean.com/health.html 

Légszennyezők és egyéb részecskék mérettartománya 



BUDAPEST 2018 JULI 4.   69 MAGAS  

 



BUDAPEST 2018 JULI 6.   66 MAGAS  

 



A légszennyezettség is 

hozzájárulhat a magas hazai 

tüdőrák-halálozáshoz 

Dr. Losonczy György, a Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika igazgatója. 



 

 
 A hazai levegő szennyezettsége is hozzájárulhat ahhoz, hogy 

Magyarországon  másfél- kétszer többen 

halnak meg kardiopulmonális  tüdő-szív 
megbetegedésekben és tüdőrákban, 
mint az egyébként hasonló történelmi-gazdasági adottságokkal bíró Szlovákiában vagy Csehországban – 

 

 

   

 A szív- és tüdőbetegségek, valamint a tüdőrák magyarországi kockázata a cikkben közölt térképek adatai alapján 

egyértelműen összefügg a 2,5 mikronnál kisebb 

részecskék által okozott légszennyezéssel. 

 



 





POLLEN AZ  

ORRSZŐRÖN  

 



Szennyezett 

POLLEN AZ  

ORRSZŐRÖN  

 



 



nyírfa olíva dió fű parlagfű fekete üröm 

pollenszemcse 

pollen + 

légszennyező 

PH változás, nedvesség, szél, 

elektrosztatikus terek 

, SO2, NO2DEP 

MMAD 

~változatlan/nő 

fiziko-kémiai hatások „szétrobbant” pollen 

< 2,5 µm 

< 0,1 µm 

Jeroen B., Heidrun B. Interaction of pollen, allergens and conventional air pollutants Aveiro Portugal 2009 

MMAD 

csökken 

MMAD – mass median aerodynamic diameter 

DEP – diesel exhaust particle 



„Allergiát” fokozza  
 Dízel korom -DEP Széttöredezett 

pollen  



 



Életerőnket nem őrízhetjük meg: 

tiszta gondolatok, 

  tiszta levegő,  
tiszta víz és  

 egészséges táplálék nélkül.” 
                                                            Gandhi  
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 Ma már bizonyított tény,   

hogy az 
életmód 
fejlesztésével 
/  táplálkozás , 
stressz 
kezelés, 
mozgás, 

  emberi 
kapcsolatok 
….  
 

 

 

 



   Ma már bizonyított tény,                                                      

hogy az életmód fejlesztésével /                             

táplálkozás,  stressz kezelés, mozgás /a betegségek 

jelentős része valóban megelőzhető, sőt akár 
génjeink működése is módosítható, 

 amely által maga az öregedés is bizonyos mértékig lelassítható. 

 

 

 

 

 

 Prof. Falus András  



Cinege testvér  MALMŐ  és falun 

 



A kísérlet során annál a széncinegénél (parus major), 

amelyik Malmö városában tartózkodott, 

megfigyelték, hogy a DNS-láncok végén 

elhelyezkedő telomerek hossza 

megrövidült, 

 ami azt jelenti, hogy sokkal 

hamarabb öregedett 

meg, mint vidéki 

társai !. 

 



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. 

 

 

 
 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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Életerőnket nem őrízhetjük meg: 

tiszta gondolatok, 

  tiszta levegő,  
tiszta víz és  

 egészséges táplálék nélkül.” 
                                                            Gandhi  



Egészségesen élünk-  
 

Szeretet 

Mozgás  

Táplálkozás 
Relaxálás   



 

Étkezés 
 Tanácsos kerülnünk a zsírsavak, a vörös 

húsok túlzott fogyasztását.  
 A zöldségekben és gyümölcsökben 

gazdag táplálkozás ajánlott. A napi ritmus is 
fontos, megfigyelések szerint a daganatos 
betegek meggyógyulását az étrend átalakítása 
jelentősen segítheti. 

Mozgás 
 Napi 20-perc enyhe intenzitású 

mozgással ellensúlyozhatjuk a főként ülő 
foglalkozásból fakadó mozgáshiányt. 
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 A hangulati tényezők, a nevetés, a 

jókedv, s minden olyan tényező hatása jelentős, 

ami oldani tudja azt a gyomorgörcsöt, mely az emberben 

feszültség során tapasztalható. Nagy jelentőséggel bír, ha 

valakivel meg tudjuk osztani problémáinkat.  

 



          Egy kutya olcsóbb, mint egy feleség. 

          Kevesebbet eszik és már bundája is van.                                     



Néha legyünk egy kicsit lazák! 



H I T  

 ALÁZAT 



Fény 
 Skandináv országokban, ahol hosszú a tél, kevés a fény, az emberek 

nagy erejű világítótestek előtt ülnek 15  percig, és a 
megfigyelések szerint javul például számos endokrin paraméter. 

 Nem szabad megfeledkeznünk olyan pszichogenetikai 

dologról sem, mint például a zene! A zenével elért 

ellazulás jó hatással van, akár a mértékkel fogyasztott vörösbor.  

 

Fontos a megfelelő 
mennyiségű és 
minőségű alvás  is. 

 



 Pszichológiai vizsgálatok 

kimutatták, hogy 

csecsemőkre  is 

Vivaldi, Mozart , 

Bach  zenéje 

megnyugtatóan hat.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1700
http://hu.wikipedia.org/wiki/1700


Kövi    Szabolcs            Balcsi 
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A légzésélettan alátámasztja , hogy a 

jóga légzés gyakorlatok lassú 

légzés formáinak  NEM MISZTIKUS  

magyarázata van, 

 hanem hatása 

megalapozott.  



Megelőzés – hivatalosan  



2018.01.02 Az asztmás betegek 

számíthatnak a kormányra 

 

A Pós Péter nevével december 31-én kiadott közleményben 

foglaltakkal ellentétben a valóság a következő: 
 Az elmúlt években a kormány kiemelt figyelmet fordított az egészségügy fejlesztésére és az asztmás betegek élet 

minőségének és ellátásának javítására.  

 

 Az asztmás és allergiás betegségek elleni 

gyógyszereket nagy mértékben támogatja a 

társadalombiztosítás, éves szinten közel  

25 milliárd forintot költ az állam 

erre a célra. 

 



 a prevenció és a parlagfű-mentesítés 

hatékonyságát javító intézkedések mellett 

 

  az asztmások térítésmentesen juthatnak hozzá 

az influenza elleni oltásokhoz is 

 



Júliustól büntetnek a parlagfű miatt 

2018.06.30.  

 
 Vasárnap kezdődik országszerte a parlagfüves területek 

ellenőrzése, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azt javasolta, hogy 
azok a földtulajdonosok, akik még nem gondoskodtak a 
használatukban levő ingatlanok parlagfű-mentesítéséről, minél 
előbb tegyenek lépéseket a gyomnövény kiirtására, mert a 
gondatlan gazdák július 1-je után bírsággal sújthatók -  

  
A közlemény szerint a bírság a parlagfűvel fertőzött terület 
nagyságától függően 15 000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. 
Magyarország egyike Európa parlagfűvel leginkább fertőzött területeinek. A rendkívül káros és agresszív gyomnövény 
elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, ezáltal jelentős terméskiesést okozhat.  

  
A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, ugyanakkor környezetkímélő védekezési mód a gyomlálás, míg a 
gyepterületeken a rendszeres, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás lehet célravezető.  

  
A mentesítési kötelezettség mindenkire vonatkozik: a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi 
szántóföldeken, rét-legelőkön, ültetvényekben, erdőtelepítésekben, az utak mentén, a belterületi kiskertekben, a 
közterületeken, játszótereken, parkokban és az építési területeken - olvasható a hivatal közleményében.  

  
Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a hatóságok a védekezésre megszabott határnap előtt is indíthatnak 

eljárást a fertőzött terület tulajdonosával szemben, kötelezve őt a terület gyommentesítésére. 

 



Nem lenne kevesebb 

allergiás akkor sem,  

ha kiirtanánk az összes 

parlagfüvet  

Infostart / InfoRádió 2017. 

augusztus 16 
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Egészségesen élünk-  
 

Szeretet 

Mozgás  

Táplálkozás 
Relaxálás   





Ételek lehetséges -védő 

és kiváltó- szerepe az 

allergiás betegségekben. 

Dr. Endre László 
Országos Egészségfejlesztési Intézet 



 

 Keywords:  Chlorella,  Spirulina, 

astaxanthin  

Vasas G. [Microalgae as the source of natural products]. Orv 

Hetil. 2018; 159(18): 703–708. 
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Allergia, nátha és immun-

moduláció  

 a Spirulina gyulladásgátló tulajdonságokat mutat a hízósejtek 

hisztamin  kibocsátásának gátlása által. Egy újabb keletű 

randomizált, kettős vak-, placebo kontrollos vizsgálatban allergiás 
náthával rendelkező egyéneket tápláltak naponta placebóval - 
Spirulinával 12 héten keresztül. 

  Perifériás vér mononukleáris sejteket izoláltak a Spirulina elfogyasztása 

előtt és után, és citokin szinteket mértek (interleukin-4 
(IL4), interferon-γ (IFNγ), interleukin-
2), amelyek fontosak az immunglobulin (Ig) E-mediált allergia 

szabályozásában.  



Lactobacillusokat a bélben, 

Spirulina gyarapítja az 

egészséges Lactobacillusokat a bélben,  

 lehetővé téve a B6-vitamin fokozott 
termelését, mely szintén elősegíti az energia kinyerését. [8].  

 
 8] Karkos PD, Leong SC, Karkos CD, et al. Spirulina in clinical practice: evidence-based human applications. Evid 

Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 531053.  

 



Asztaxantin--Haematococcus  

 Számos tanulmány alátámasztja, hogy az asztaxantin erős 
antioxidáns, mely előnyös lehet bizonyos krónikus 
megbetegedések kockázatának csökkentésére. Továbbá jól 
dokumentált az asztaxantin 

gyulladáscsökkentő és 
immunstimuláló hatása is.  

 

 Humán vizsgálatokat végeztek kéztőalagút-
szindróma, rheumatoid arthritis, dyspepsia, 
hyperlipidaemia, férfimeddőség és a 
bőrgyógyászati vizsgálatok vonatkozásában. 



A  C-fikocianin  (C-PC) 

 A  Spirulina egyik legfontosabb biliproteinje, mely antioxidáns 
és gyökfogó tulajdonságokkal rendelkezik. A C-PC szelektív 
ciklooxigenáz- 2-inhibitor, mely apoptózist indukál a 
lipopoliszacharid stimulálta RAW 264.7-makrofágoknál. 

  Az is ismeretes, hogy 

gyulladáscsökkentő és 
daganatellenes  tulajdonságokkal 

rendelkezik [8]. 
 

 Karkos PD, Leong SC, Karkos CD, et al. Spirulina in clinical practice: evidence-based human applications. 
Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 531053.  

 



 



 Megfigyelték, hogy azok között az Ausztráliában 

 élı gyermekek között, akik rendszeresen esznek halat, kevesebb 
az asztmás, mint a halat nem fogyasztó társaik között.  

 

 Rájöttek, hogy a halolajban lévő egyik összetevő  

az omega-3 zsírsav–                 
gyulladás csökkentı hatású, csökkenti a gyulladást 
előődézı anyagok szervezeten belüli termelődését.  

  A halak rendszeres fogyasztása nem csupán megelőzni, vagy 
legalább is „ritkítani” képes az allergiát, hanem francia-, amerikai 
felnőtteken és japán gyermekeken azt is megfigyelték, hogy a már 
meglévő asztmát enyhébbé tette, a halat fogyasztó betegek 
légzését és módszerrel is mérhetı légzésfunkcióját javította.  

 A gyakori halfogyasztás tehát az allergia előfordulását 
csökkenti. Ilyen szempontból legelőnyösebb a tonhal, hering, makréla, lazac, pisztráng párolva, vagy roston sütve. 





enzim 

–utca seprő 



Komplettálás 

IMUNE  - vel 



Az allergiás betegségek -

asztma, ekcéma, 

„szénanátha”- a gyermekek 

között olyan ütemben és 

arányban lettek gyakoribbak, 

mint amilyen arányban az 

ország zöldség-, és 

gyümölcsfogyasztása 

csökkent 



 Az asztmás felnőttek étkezését külön is megvizsgálták és 

azt találták, hogy a nem asztmás társaiknál kevesebb 

zöldséget-, gyümölcsöt esznek.  

 Rájöttek arra, hogy az A-, C-, D-, és az E-

vitamin nélkülözhetetlen a tüdő 

védelméhez. 



 VITÁLIS SVÉD 

ASZTAL  





 



 

 

Német minőség, LEFO 
minősítés  

Magyar árak, 

Japán 
egészség – 
 



 





  5. oldal. 

 Az algák segítenek az 

allergiás  

megbetegedésekben ,,,, 



 



Lehetőségek az  „ ALLERGIÁRA „  

ALGÁK 4 féle  

 + ÉLETMÓD 

Szkafander  

 



Lehetőségek az  „ ALLERGIÁRA „  

ALGÁK 4 féle  

 + ÉLETMÓD 

Szkafander  

 



 NO 

ALLERGIA  

2025 



Csak adni, magadból őszintén 



koti1414@gmail.com 

 



Alga = gyógyulás ! 
2014-10.27. 

 

Dr. Kovács Tibor  

Változtass az étrendeden! 





Amit láttatnak velünk ….. 

 



Mi világunk ! 

 



Fehérje forrás  

 S P O R T  



Tej a bébiknek való  

 



 Élet,erő,egészség  
 



Albert 

Schweitzer 

 
 német lelkész, filozófus, tanár, orvos 

1875. január 14. — 1965. szeptember 4. 

 Amit tehetsz, csepp a 

tengerben, de ez ad 

értelmet az életednek.  

 

 Embernek lenni nehéz, de 

másnak lenni nem 

érdemes. 

 

 

 



Egészségügyi állapotunk 2014- ben    

 miszerint egészségügyi szempontból nézve a jólét Magyarországon messze alulmúlja az 
OECD államokra jellemző szinteket. A rangsor egy 1-től 10-ig terjedő skálán pontozta a 
magyarok egészségügyi állapotát, ami alapján 0,4(!) pontot kaptunk. Ez a 
pontszám kiugróan alacsony a tagállamok között: szemléltetésképp, a következő 
legalacsonyabb pontszámú ország Szlovákia, de még ők is 1,3 pontot kaptak! 



 



 Menj csak az orvoshoz, betegséged 

majdcsak akad...! 

                                      (vietnami közmondás) 

  

 



Hajdú B. Istvánt. 

 



Hajdú B. Istvánt.2014.10.19. 
 Hacsak az nem, hogy a gulyásleves után marhapörköltet ettem 

galuskával, aztán mindezt máglyarakással toldottam meg. Egy 179 
centis embernek aligha előnyös, ha csaknem 100 kiló. 

 Szívinfarktussal vitték kórházba Hajdú B. Istvánt. A sportriporter 
azt mondta a Borsnak, focizás közben lett rosszul, kiverte a víz, le 
kellett feküdnie a földre, mentőt hívtak hozzá.  

 A riadóztatott mentők idejében érkeztek, és tőlük tudtam meg, hogy a 
vérnyomásom 210 fölé szaladt, és épp szívinfarktussal visznek be a 
Budai Irgalmasrendi Kórházba. Azonnal megműtöttek, a beavatkozás 
30 percig tartott. Az intenzív osztályra került, ahol fél órás műtéttel 
egy vérrögöt távolítottak el a szervezetéből,  

 Az lehetett a gond, hogy elég régen futballoztam, és a 
szívem erre rosszul reagált”  

 Szedem a gyógyszereket, be kell állítani a vérnyomásomat, mert 
kiderült, hogy bizony magas, jóllehet én sohasem mértem, és 
sohasem éreztem a veszélyt.  

http://www.borsonline.hu/20141019_infarktussal_mutottek_hajdu_b_istvant_
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20140428/a-szivinfarktus-hat-meglepoen-artalmatlan-tunete/
http://www.nlcafe.hu/eletmod/20140205/cukor-szivroham-kockazat/


Ez sem igaz !  

VÉRNYOMÁS 



Már a 150/90 is OK ! 
 A Seventh Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure (JNC 7)  által javasolt 140/90 Hgmm értéket 
tehát világszerte elérendő terápiás célként fogadták el, mígnem idén az amerikai 
kardiológus kongresszuson ismertették (JAMA-ban is közzétették) a JNC 8 új 
javaslatát, mely a határértéket 150/90 Hgmm-ben definiálta. 

 A szakértők  több mint 16 000 résztvevő 2005-2010 között mért és 
folyamatosan regisztrált vérnyomásadataiból vonta le azt a következtetést, hogy 
a szisztolés vérnyomás kezelést nem igénylő szintjét a korábbi 140 Hgmm-rel 
szemben 150 Hgmm-ben határozzák meg. A bizottság számításai szerint a 
terápiát igénylő amerikai lakosság aránya ily módon az eddigi 40,6 %- 
ról   31,7 %- ra csökken. 

 Ez azt is jelenti, hogy 13,5 millió amerikai felnőtt– legtöbbjük 60 évesnél idősebb 
ember – a korábbiakkal ellentétben mostantól már nem számít nem 
megfelelően kontrollált vérnyomásúnak.  

 Ebbe beletartozik 5,8 millió magas vérnyomással kezelt 
beteg, aki az új célérték szerint már nem igényel 
gyógyszeres kezelést. 

 



Fehér köpeny hipertónia  

 
 A magas vérnyomás csak az orvosi rendelőben áll fent, 

egyéb körülmények között nem. A felmérések szerint a 

jelenség az emberek 15 % ban is előfordulhat. 

 

 Egyértelműen bizonyították, hogy a rendelőben,  a doktor által 

megmért vérnyomás lényegesen magasabb volt, mint az 

automata mérte átlag.  

 Az is kitűnt, hogy az orvos magasabb vérnyomást mért 

ugyanannak a betegnek, mint asszisztense.  

 A  fehér köpeny hipertónia megléte a normális állapothoz képest 

emelkedett kockázattal jár. 

 

 



ALLERGIA  A  HOBBIM  

Saját meggyőződés – 
 

 

 1.A gyógyulás egyéb lehetőségei 
 

 2.Megelőzés 
 
 

  3.MEGOLDÁS  
 

 Mivel pár millió  Magyar honfitársamat   érdekli.  

 



2014.04.24. 

 

 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2025-re 

minden második ember szenved 

majd valamilyen allergiában.  

 
 WEBBeteg Dr Veres Gábor, a Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság elnöke.  

 



Mi az ami percről percre fogy  

Időnk 

Egészségünk  



                       Steve  Jobs 1955-2011               

„Csak egészséged 

legyen, a többit azt 

megvesszük.” 



Nincs időm-   

                  amit eddig 

elértél, arra volt. 

 
 

 

 

 



 Minden nap 86400 másodperccel indulunk –ezzel 

gazdálkodhatunk- mely a nap végére nullázódik.  

 Nem tudjuk következő nap ebből mennyit 

kapunk ismét  

 Legtöbbet kihozni a napból, mert lehet holnap 

már nem lesz rá alkalmunk !  

 



 



Holnap már túl késő !  

 



Betegségeim a 80 évektől   

 Depresszió 

 Asztma,  szénanátha  

 Migrén 

 Gyomorsav „túltengés”- nyelőcső 

reflux…….. 

 

 

 
 



Kiállítás  

Végleg ? 



Péter Öcsém 2003.08.04 

 „9  éven át irányította életét a győri Kovács Margit ÁMK 

iskolacsengője, ám az idei tanévkezdő 

becsengetéskor hiába 

várták őt diákjai:               

Péter „bá" 42 évesen, 

augusztus 4-én a mennybe 

szállt” .  



Betegségeim a 80 évektől   
 Depresszió 

 Asztma,  szénanátha  

 Migrén 

 Gyomorsav túltengés- nyelőcső reflux…….. 

 

NON HODGKIN LIMFÓMA 
 Bal felkar   2003.09.16            9 mm 

 

                    2006. 08.01.    20x10x23 mm  

 

 
                      élt 61 évet   

 



 2006. 08. 21  I. Műtét Budapest 

 2006.11.02 Cycloxan, Vincristin, MabThera  Győr  

 2006.11.13 

 2006.12.04 

 2006.12.19. 

 2007.01.09. 

 2007.01.30 

 2007.02.06 

 2007.03.19 

 2010. 09. 17  II. Műtét Szombathely 

 2010…………………………  

 

 



Culevit italpor 30 tasak/doboz 
Mi a Culevit italpor? 

A Culevit italpor speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer daganatos 
betegek számára. Az italpor aktív összetevői – bizonyos aminosavak (L-
arginin, L-fenilalanin, L-hisztidin, L-metionin, L-triptofán, L-tirozin) és 
vitaminok (C-vitamin, B6-vitamin, B2-vitamin, biotin), valamint almasav és 
egy nukleobázis (adenin) – a táplálkozással is bekerülnek szervezetünkbe. A 
Culevit italport minden nap kell fogyasztani, szünetet beiktatni nem célszerű.  

Egy tasak italport 50 db tablettának felel meg. 

Melyek a Culevit italpor aktív összetevői? 1 tasak 
  3,92 g L-arginint, 1,65 g L-fenilalanint, 1,55 g L-hisztidint, 1,49 g L-metionint, 1,25 g L-almasavat, 0,77 g L-triptofánt, 113 

mg adenint (adenin HCl, 1/2H2O), 63,5 mg L-tirozint, 

 1,75 g C-vitamint (aszkorbinsav), 50 mg B6-vitamint (piridoxin HCl),  40,0 mg B2-vitamint (riboflavin-5P Na, 2H2O) és 
1,50 mg biotint tartalmaz. kolloidális szilicium-dioxidot tartalmaz. 

 C-vitamin ,4 B vitamin, 6 aminosav , 2 .. nukleinsav alap elem.  

 Fogyasztói ár:  28.400 Ft 

 Interferon, depressziv szerek-  SSRI,  pajzsmirigymüködés zavar esetén 
nem javasolt  ! 

  Vesedializis, máj betegség, fenilketonuria  és carcinoid tumorban sem 
javasolt ! 



         Daganatban javasolták- GNLD-    

partneri árak !! 2006. 08.19  

 Aloe Vera plus 3xfél dl- (4.5 ü.) 3380  15000 Ft 

 Carotenoid compl. 3x1 caps. 90 db 11150  Ft. 11150 Ft 

 Omega  3 +  2 caps. 7940 Ft   5800 Ft 

 Betagurad tabl.2x1 7580 Ft     3000 Ft 

 Flavonoid comp. 3x1 tabl. 5010 Ft  7500 Ft 

 Formula IV.caps. 1 caps. 9710 Ft  2500 Ft  

 Cal mag+ 2x1 tabl.4180 Ft. 1200 Ft 

 ALL C tabl. 2x1 tabl. 5010 FT 2500 Ft 

 Összesen  kerekített ár - 48650 Ft /hónap- 



 



 



 



H I T  

 ALÁZAT 



A TITok -      2010.           

03.15  

 Pék Laci Maci 



Amit  a  WellSTAR -tól  kaptam  

Egészséget- meggyógyultam 

Megbecsülést  

Barátokat 

LEHETŐSÉGET  ,hogy tudjak 

segíteni a betegeimnek  
 



Dr. Keywan 

Grashoff 
Vice President Products 

 
2014.11.22. 

http://www.wellstar-company.com/Dr-Keywan-Grashoff.3341.0.html?&lang=hu
http://www.wellstar-company.com/Dr-Keywan-Grashoff.3341.0.html?&lang=hu
http://www.wellstar-company.com/Dr-Keywan-Grashoff.3341.0.html?&lang=hu
http://www.wellstar-company.com/Dr-Keywan-Grashoff.3341.0.html?&lang=hu


 
 Christian Wiesner  
CEO & Founder,  

CEO @ Wellstar International 

 

  2004 óta 

https://www.facebook.com/cwiesner
https://www.facebook.com/cwiesner
https://www.facebook.com/cwiesner
https://www.facebook.com/pages/CEO-Wellstar-International/226705704161623?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/CEO-Wellstar-International/226705704161623?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/CEO-Wellstar-International/226705704161623?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/CEO-Wellstar-International/226705704161623?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/CEO-Wellstar-International/226705704161623?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/CEO-Wellstar-International/226705704161623?ref=br_rs


Gyógyítás – megelőzés   WELLSTAR 

2014.09.13.  
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WellStar minőség 

Wellstar minőség garancia:  

. 

ISO 9001/2001 minősített minden termék! 

A termékeket szállítmányonként a LEFO Institut 

ellenőrzi!  

Tüv - Kermi minősítés.  

 OÉTI bejegyzés- 7147/2010.  

 

A Sportkórház dopping szakvéleménye negatív, nem 

tartalmaz doppingszernek minősülő anyagot. 

 

Kizárólag ellenőrzött körülmények között termelt 

természetes összetevők. 



Mindent nekik 

köszönhetünk  

ALGÁK  



A L G A  
 



MIKROALGÁK - tudományosan bizonyított,  

hogy a természet legjobbjai VILÁGREKORD 

szinten 

  

• Az ENSZ az 5 legfontosabb növény közé sorolja. 

 

•  A  WHO "Superfoodnak", azaz "szuperélelmiszernek" 

nevezi őket. 



Összes esszenciális AMINOSAV 

 



Alultápláltság -  SPIRULINA  

A gyermek szenved akut 
alultápláltságban 

Ugyanazon gyermek után 90 
nappal vesz Spirulina 

 



 



Szomorú statisztika // Japán kék 

 



Alga+tiszta víz = kolloid állapot :  

 Ezek rendelkeznek a legnagyobb abszorpciós képességgel, 
márpedig az abszorpció, a felszívódás érdekel minket 
elsősorban. 

 A kolloid-ásványok 98%-ig felszívódnak, ami 2,5-szer 
több, mint a “Cal added” ásványok, és tízszer több, mint a fém-
ásványok felszívódása.  

 A kolloid-ásványok csak folyadék formában léteznek, és csak 
nagyon apró részecskékben, 7000-szer kisebbek a 
vörösvérsejtnél. Minden részecske negatív töltést hordoz, a 
vékonybél fala pedig pozitívat, elektromágneses mező 
keletkezik, amely a bélfal felé koncentrálja a 
fémrészecskéket. Mindez együttvéve 90- 98%-os felszívódást 
eredményez. 

 



Élelmiszerek biofoton emissziója doKTor  

Élelmiszer megnevezése  Biofoton emisszió(REÉ*) 

Hamburger, Chips 0 

Konvencionális zöldség, gyümölcs 65 

Bio ételek, hidegen sajtolt olaj 160 

Bio táplálék kiegészítők 200 

Csíráztatott bioárpa örlemény,  

mikroalga  

250 



  Valerij Kubaszov és Farkas 

Bertalan a Szojuz–36 fedélzetén 

 A Szovjetunió űrhajósai 

táplálékként használták, 
kutatásokat folytattak az algák űrben 

való termelésével kapcsolatosan, 

hiszen 

 feldolgozzák a káros anyagokat, 

 rengeteg oxigént termelnek.  

 Vladimir Remek, csehszlovák 

űrhajós, a Szoljut-6 űrállomáson a 

chlorella űrbéli tenyésztésével volt 

megbízva.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Valerij_Nyikolajevics_Kubaszov
http://hu.wikipedia.org/wiki/Valerij_Nyikolajevics_Kubaszov
http://hu.wikipedia.org/wiki/Valerij_Nyikolajevics_Kubaszov
http://hu.wikipedia.org/wiki/Valerij_Nyikolajevics_Kubaszov
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szojuz%E2%80%9336
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szojuz%E2%80%9336
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szojuz%E2%80%9336


: 

 
Haematococcus Pluvialis ( asztaxantin)-t, 

 Chlamydomonas nivalis   

Spirulina platensis-t -t  
 Chlamydomonas reinhardtii-t,visznek az űrbe nemcsak, 

        hogy megfelelő tápértékű élelmiszerhez jussanak, 

 megvédjék magukat az űrben lévő sugárzásoktól, 

 a stressztől  

 az antigravitációtól 

  az űrben kialakulható betegségektől. 



Spirulina     vitálanyag   

Aloe vera 270  

Fokhagyma 250 

Pecsétviasz gomba Ganoderma/      200   

Noni 170 

Búzafű 100 

Olajfa levél  98   

Méz 70 hatóanyagot  tartalmaz 
 



 



Gyomor panaszok ami 

már köhögést okozott  

 2003. nyelőcső reflux , rekesz sérv 

 

 2007. Gyomor tükrözés-  II. std. reflux, rekeszsérv 

 2008 - 10.31-  Pariet 2x20 mg 

                         Domperidol 3x1 tabl.  

                         Zantac este 300 mg  

 Rekesz sérv rekonstukciós műtét elbírálása céljából sebészei 
konzilium  javasolt.  

 2010. 3x2 caps I M U N E  

 2013.12.  Gyomor tükrözés negativ lelet- gyógyszer nem kell .  

 



Gyomor tükrözés  2007.02.08. 

 A nyelőcsövön  a cardia gyűrű fölé terjedően 3 cm 

magasságig széles hosszanti fibrinnel fedett csíkszerű 

eróziok- sebek,felmaródások -láthatók.  

 

 

 2013 december- Negatív lelet ! 



Csúcs  gyógyszerek  USA  

 1.526.228.000 dollár Abilifly antipszichotikum 

 1.458.964.000  dollár Nexium  gyomorsav 

csökkentő 
 1.296.843.000 dollár Cimbalta  antidepresszáns 

 1.295.760.000 dollár Crestor vérzsír csökkentő 

 1.277.171.000 dollár Adavir disk,asztma – szteroid 

 

  538.141.000 dollár  Diane női hormon   betiltott Eu – ban  

 



GERD  

 Nyelőcső REFLUX  



Nem biztos, hogy ÁRT ?  

 „A H. pylori-fertőzés,  -GERD- mely minden második felnőttet 

érint, különös módon sokszor a legfertőzöttebbekben nem okoz 

kimutatható betegséget,  

  segíthet a krónikus gyulladásos, allergiás és  

autoimmun kórfolyamatok leküzdésében 

  elhízás és a cukorbetegség egérmodelljében is kedvező 

hatású.” 



Reflux esetén kerüljük:   

 Kerülje a panaszokat súlyosbító gyógyszereket!  

 Különösen azokkal a gyógyszerekkel érdemes vigyázni, 

amelyek izgatják a nyelőcső nyálkahártyáját vagy elernyesztik a 

záróizmot. A refluxot elősegítő leggyakoribb szerek a 

gyulladáscsökkentők / fájdalomcsillapítók (pl. 

ibuprofen,                          aszpirin……….),  

 

 

 de a  diazepam,  teofillin,  nitrát  vagy 

kalciumcsatorna- blokkoló  (pl. nifedipin) is,                        

a lista igen hosszú.  

 



 



Reflux esetén javasolt  

 Csökkentse testsúlyát normális szintre! A túlsúly fokozott 

nyomást gyakorol a gyomorra, ami elősegíti a reflux létrejöttét, a 

már meglévő refluxot pedig súlyosbíthatja. 

 Válasszon megfelelő testhelyzetet! A hanyatt fekvő helyzet és 

az előre hajolás elősegíti a refluxot. A gyomorra gyakorolt 

fokozott nyomás révén a görnyedt háttal ülés, szoros öv vagy 

ruházat viselése ugyancsak súlyosbíthatja a panaszokat. 

 Ügyeljen az éjszakai alvás körülményeire! Ha a reflux tünetei 

éjszaka a legkifejezettebbek, akkor figyeljen arra, hogy a lefekvés 

előtti 3 órában már ne egyen és 2 órával előtte már ne igyon. 

 



 1, articsóka  
2, spárga 
3, cékla 
4, alga 
5, brokkoli 
6, kelbimbó 
7, karfiol 
8, kelkáposzta 
9, uborka 
10, pitypang 
11, padlizsán 

     12. vízitorma  
13, zöldhagyma 
14, káposzta 
15, karalábé 
16, mindenféle saláta 
17, gomba 
18, hagymák 
19, petrezselyem 
20, pasztinák 
21, tökfélék 
22, retek 
23, sárgarépa, fehérrépa 
24, porcsin 
25, mindenfajta paprika 
26, spenót 
27, paradicsom (sokak szerint kérdéses) 
 
 



 



Növények  tartalma 10 gr : 

 Chlorella –   alga                       280 mg  
 Árpafű                                                               149 mg 

Spirulina  platensis– alga  115 mg 
 Búzafű                                                               55 mg 

 Lucerna                                                              40 mg 



Chlorella sporopolenin 

 tartalmának köszönhetően „nehézfém-mágnes” ként 
működik, teljes mértékben képes lekötni és kitakarítani a 
káros anyagokat, peszticideket, nehézfémeket. 

 Német kutatók bizonyították a sporopolenin UV-gátló, ránctalanító 

és antioxidáns hatását és javasolják széleskörű kozmetikai 
alkalmazását.  

 Magas rosttartalmának (cellulóz) köszönhetően a 

chlorella fokozza a bélmozgást, javítja az 
emésztést, csökkenti a bélsár kiürítésének 
idejét, ezzel a toxikus anyagok belekben lévő 
tartózkodási ideje, egyben felszívódása is 
csökken. //Erjedés nincs !!// 
 



Méregtelenítés- néha kellemetlen  

 



R E C E P T R E  

Caps.  IMUNE 

  Scat. Orig I. uno 

DS: 3x2 caps. 
 Fokozatos kezdés napi 1 X  

 Bő folyadékkal  

 Tabl.  Leszarom  

 Scat .orig I. uno 

 D.S szükség esetén 1 tabl. 



Viszlát DEPRESSZIÓ 

A bioaktív metionin, a kedvcsináló  

 
 Az egyik ilyen anyag neve S-adenozilmetionin (SAM). A tudósok bioaktív metioninnak 

nevezik. A B12-vitamin enzimatikus fő feladata éppen a metionin előállítása, amely 
pszichénkben gondoskodik meleg érzelmekről, szeretetről, örömről és 
jókedvről. A depressziós emberek agyának szinte mindig alacsony a SAM-
szintje. A mai neurofiziológusok számára ez egyike a fontos paramétereknek a 
rosszul ellátott psziché meghatározásánál. Az újabb kutatásokból kiderült, hogy 
kiegészítő SAM-adagok már 4-7 nap után antidepressziós és hangulatjavító 
hatást váltanak ki - és mindennemű mellékhatás nélkül, hiszen a SAM nem 
gyógyszer, hanem táplálék.  

 A B12-Vitamin, a folsav és a metionin (továbbá a C-
vitamin) ALGA - Spirulina, Chlorella -                        olyan 
munkacsoportot alkot, amely igen élesen az agyra és az idegekre szakosodott. 
Ezeken múlik a boldogságunk, mert a mentális boldogtalanság minden formája, 
egészen a tudathasadásig, végül is semmi máson nem alapszik, mint az agy- és 
ideganyagcsere rendezetlenségén.  

 



Haematologia kontroll: 2014.09. 08. 

 Nyaki -, Hasi- , kar UH : változatlan 

 Érelmeszesedés  nyaki , és hasi aorta nincs !  

 RR- 120 / 80 hgmm  P 68 /min 

 

  Labor : Klinikai kémia: 

                Haematológia:  

                ELFO:  fiziologiás értékek 

  



 



Árral szembe !  

 



Példaképeim ! 



 A szavak tanítanak, a példák magukkal 

ragadnak. 

                        (Édesapám) 



• Dr. Kerekes László,                
30 év orvos,20 éve alga kutató  

-5 éve WS tag. 

 Ha megértettük, hogy miért szükséges fogyasztani a mikroalgákat, akkor megérthetjük azt 

is, hogy amíg élünk, szennyezett lesz a környezet, tápanyagszegény és méreganyagokkal 

teli az étel, a víz , ezért  

ha jót akarunk magunknak és a 

hozzátartozóinknak, akkor érdemes 

napi rendszerességgel élethosszig 

fogyasztani. 



Algákról 16 percben  

 Egy csésze kávé -  YOU Tube   

 Revita Televízió Győr 

 Feltöltés: 2011. júl. 5 

 

 

 

 

 

 

                                             Dr. Budai László Károly .  

 

https://www.youtube.com/channel/UCkIZcT1xiBVAI9kEOKwFRSQ
https://www.youtube.com/channel/UCkIZcT1xiBVAI9kEOKwFRSQ
https://www.youtube.com/channel/UCkIZcT1xiBVAI9kEOKwFRSQ


 2014. 08. 14 -  Budapest  

 - Prof. Dr. Szabó Tibor - ovos- 
természetgyógyász professzor, 

  
- Dr. Gaál Balázs kisállatgyógyász ,klinikus állatorvos    
- Dr. Kovács Tibor - tüdőgyógyász, légúti allergia specialista, 
- Dr. Budai L. Károly - szabad foglalkozású orvos 
természetgyógyász,  

  
- Bodnár József - a Fradi és az olimpiai csapat gyúrója, 
- Dr. Holler Olga - háziorvos, foglalkozás-egészségügyi 
szakorvos ,természetgyógyász 

 

 You Tube :alga dokik  



Akinek sokat köszönhetek  

Dr Budai Károly  



Bodnár József - fizioterapeuta  

 Magyar Olimpiai Csapat  fizioterapeutája  



„Európa legbetegebb nemzete 

vagyunk" 
 
                                        Dr. Márai Géza professzor,  

 a Szent István Egyetem tanára rövid előadásban ismertette az egyéni felelősség szerepét az egészségi állapot alakításában.  

 Felhívta a figyelmet, a magyar népegészségügyi helyzet 

tragikus voltára.  

 



  
 Ma már bizonyított tény,                                                      

hogy az életmód fejlesztésével /                             

táplálkozás,  stressz kezelés, mozgás /a betegségek 

jelentős része valóban megelőzhető, sőt akár 

génjeink működése is módosítható,                    
amely által maga az öregedés is bizonyos mértékig lelassítható. 

 

 

 

 

 

 Prof. Falus András  



Végre figyeljünk a részletekre  

 



Ezt 

tanították  

 A  genetika !  



 



Genetika  

 



Balogh Béla  

Egészség  3.03 perc  



Kövi 

Szabolcs  



Orvosi hivatás  

 



Ezt tanították- mindenre gyógyszer 2011 : 

 



Szabadság  

 WellSTAR  



A szavak tanítanak, a 

példák magukkal 

ragadnak. 

                        (Édesapám) 



               Családom 

Zsuzsa  

 András  

 Ádám 

 Édesapám  

 Anyósom  
 Minike, 

 Csipike  

 

 

 

 

 

 

 A U T O S I P  



Magyar nyugdíjas 2011 Gyógyszer összesen :20.000 Ft  

• Seretide disc. asztma 1608 Ft  60 adag ár: 13646 Ft 

  Singulair tabl. asztma- 1873 Ft 28 db   ár 8783 Ft 

• Rhinospray + orrspray 1434 Ft /hó 

• Buventol inh. asztma 1728 Ft -200 adag  

• Stilnox tabl.  altató  1243 Ft 10 db x3=3700 Ft 

• Apadex tabl. vizhajtó 1986 Ft 30 db napi 1x1 

• Adexor tabl.- fülzugás 2309 Ft 60 db 2x1  

• Sputopur  caps. köptető 816 Ft 30 db 2x1 x2=1600 Ft 

• Dicetel tabl. bél- 1445 Ft 50 db 2x2  x2= 3000 Ft 

• Dulcolax  tabl. bél- 960 Ft 30 db 2/este  x2=2000 FT  



ÁDÁM legnagyobb fiam  28 éves   

 4 éves kora óta Nefrózis szindróma 

 Súlyos gyógyszer mellékhatás  

 IRISZ diagnosztika , Homeopátia   

 Colitis ulceróza 

 Súlyos depresszió  



Zsuzsa a szépségről – Dunaszerdahely  

 





Betegeim HITE !!  



 



Ünnep fél év után !  



Ma van 1 éve ,hogy adtad nekem az első 

doboz  algát ! 

 A jóisten áldja meg minden lépésed. 

 Szeretettel ölellek ! Zs 

 

 

 2014.10.08.  sms. 

 

 

 Alga hírek 24 oldal!.  



Torma László  

 Mütét, kemo terápia = gyógyult  



Ö szerencsére túl van rajta 2x 

 



Győr Daganatos Klub tagok TIHANY  

 



Harcsás Judit  

Remény a rákból . 
 

 

 

 

 

 

 SZERESS,  ÖLEJ, NEVESS ! 

Tibornak  szívből, barátsággal és hálával sorstársad : 

JUDIT  

 



Néha legyünk egy kicsit lazák! 



 



Allergia  



 



 



Kikkel – mikkel élünk együtt?   



Házipor - penészgomba most jön a java !! 

 





Penészgomba  spóra 

 2014.10.17. 





Penész gomba  belső villamos ablak  

 



(Aspergillus versicolor, Stachybotrys sp., 

Microascus trigonosporus, stb.). 

   Sick Building Szindróma  



 Az aflatoxin B1 az Aspergillus flavus nevű 

mikroszkopikus gomba toxinja, főleg fertőzött 

élelmiszerekkel való fogyasztása okozhat 

  májrákot- 

 



AFLATOXIN  

          Az egészségre maradandóan káros aflatoxint 

tartalmazó tej a Fuchs Tej Kft. üzeméből kerül ki, amely 

összesen 14 üzletben, így a Fehérvári úti Vásárcsarnokban, a Vámház körúti 

nagycsarnokban, az Óbudai, a Budaörsi, az Újpesti, a békásmegyeri, a kispesti, a pesterzsébeti, 

a pestszentlőrinci, valamint a kőbányai Ligeti téri és Fehér úti, a II. kerületi Fény utcai és a 

Garay téri piacokon, valamint Gödöllőn saját boltjában értékesítheti a szennyezett tejet.  

Az aflatoxint az Aspergillus nevű penészgombák termelik, 

amelyek a világon mindenhol előfordulnak. Az aflatoxinok a 

természetben található, eddig ismert legveszélyesebb rákkeltő anyagok.  

http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=875:mykotoxinok-aflatoxinok-a-termeszet-mergei&catid=279:eletmod-egeszseg&Itemid=127&lang=hu


A beteg épület szindróma (sick building syndrome, 

 Amikor az épület beteg 

 A beteg épület szindróma nem konkrét betegség, hanem különböző tünetek együttes megjelenésének 
összefoglaló neve. A tünetek egy adott épületben, egymás melletti szoros közelségben dolgozóknál 
jelennek meg, leggyakrabban ott, ahol nincs kellő hangsúly fektetve a megfelelő szellőzésre, 
megvilágításra, illetve olyan új épületekben és irodaházakban, ahol az energiatakarékosság jegyében 
közös eredetű hűtő- és fűtőrendszerek gondoskodnak a - megkérdőjelezhetően - megfelelő 
szellőzésről és hőmérsékletről. 

 

 Tünetek 

 A beteg épület szindróma okozta panaszok egy bizonyos, a munkahelyen eltöltött idő után 
jelentkeznek, melyek az épület elhagyását követően megszűnnek. A következő tünetek utalhatnak az 
SBS jelenlétére: 

 gyakran jelentkező fejfájás, amely a munkahelyről kilépve rövid időn belül elmúlik 

 émelygés, hányinger 

 hirtelen fellépő hangulatváltozás, rossz közérzet 

 szemgyulladás, szemirritáció 

 torokszárazság, köhögés 

 bőrirritáció, bőrviszketés 

 szapora légzés, légszomj 
 izomgörcsök 

 



Megoldás lehet! 
ALGÁT fogyasztunk ! 

Nem iszunk tejet ! 

ÖKO lakások ! 

 



 A beltéri növények akár 30%-kal 
csökkenthetik a fáradtságérzést, a 
köhögést, fájó torkot és más hideggel 
kapcsolatos betegséget. 
Dr Tove Fjeld, Agrártudományi Egyetem, Norvégia 

 A növényekkel teli szobák 50-60%-kal 
kevesebb levegőben szálló penészt és 
baktériumot tartalmaznak, mint a növények nélküli szobák.  

John C Stennis, Környezetvédelmi Laboratórium, Dr B.C. WolvertonVizsgált 
növények: 

 Hedera e.g :89.8 %-át távolítja el a benzolnak 
Dracaena: 70.0 %-át távolítja el a benzolnak 
Spathyphyllum: 23.0 %-át távolítja el a trikóretilénnek 

 

 



Borostyán (Hedera helix) 

 A borostyán szépen mutat, és nagyon jól érzi magát a függő kosarakban. Alapvetően igénytelen 

növény, de meghálálja, ha tavasszal és nyáron a szabadban tartjuk. Hatékonyan 

megköti a levegőben lévő formaldehidet,    számára nappal a 15-20, 

éjjelente a 10-15 fokos hőmérséklet ideális. 



 E 330  

 A citromsavat biotechológiai úton mikroorganizmusok 

segítségével állítják elő, főképp az Aspergillus niger nevű 

penészgomba segítségével. 



E 330 citromsav  

 A citromsavat biotechológiai úton mikroorganizmusok segítségével állítják elő, főképp az Aspergillus niger nevű 

penészgomba segítségével. Genetikailag módosított anyagokat pl. 

KUKORICÁT  használnak !   

 Lévén erős sav, az E 330 fogszuvasodást okozhat. Mivel a nyál 

Ph- ját  4 alá viszi,.  

 A szalicilsavhoz hasonlóan ez is károsítja a gyomor 

nyálkahártyáját és elősegíti a gyomor nyelőcső reflux illetve a 

gyomorfekély kialakulását.  
 A hosszas bevitel a szem, a bőr a légző rendszer irritációjához vezet. Sokszor hosszas 

allergiás tünetek, orrfolyás, bőrviszketés, szemirritáció hátterében állhat a vegyi úton 

előállított citromsav 

 Átmegy a véragy gáton és hordozó pl. aluminium vegyületek ( tanulási zavar, hiperaktivitás 

Parkinson kór… ) 



PET palack - antimon+citromsav  

 A manapság oly divatos PET palackok 90%-a 

katalizátor felhasználásával készül.  

 Kis adagban fejfájást, szédülést és depressziót okoz. Hosszú 

időn át történő fogyasztása szív-, és tüdőproblémákat, 

ízületi-, illetve izomfájdalmat, gyomorfájdalmat, 

gyomorfekélyt okozhat.  

A  pillepalackokból antimon oldódik a benne tárolt vízbe. 

Dán tudósok szerint az antimon kioldódását a környezeti 

hatások mellett a tárolt folyadék savtartalma is befolyásolja,  

a citromsavtartalmú gyümölcs levek 

jobban elősegítik  
 ezt a folyamatot. 



 



15 féle  E  ,  Citromsav E 330 

 



Mire jó az  E-…… ? 
 ScienceDaily című ismeretterjesztő hírportálon.2013.02.03. 

 

 "Ez a tanulmány rávilágít arra, hogy az egészségtelen 

tömegételektől való függőség - valódi addikciót 

jelent"  

 1.  A silány étel ugyanolyan kémiai folyamatot indít a 

testben, mint az ópium, a morfium és a heroin.  

 

  2. Az anya terhesség alatti egészségtelen táplálkozása 

- függővé teszi a gyermeket a silány ételektől." 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130228103443.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130228103443.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130228103443.htm


Dermatophagoides pteronyssus és 

Dermatophagoides farinae 

 Atka   Csótány  



Ezek csak az atkák !!!! 

Der. Farinae (háziporatka I) 

Der. Pteronissimus (háziporatka II) 
 Lepidoglyphus destructor 

 Glyciphagus domesticus (házi atka) 

 Tyrophagus putrescentiae( tárolási atka) 

 Lisztatka (acarus siro) 

 Blomia tropicals 

 Korhadék atka 

 



Egy 1 éves párna súlyának 10-15%-a, 

poratka, 

atkaürülék és atkatetem. 
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Atka – Demodex follicolorum  

 Haj ritkulás 88 % ban a szörtűsző atka ott van 

 egészségesek 91 % nincs jelen.  

 Párnacsere nem jó megoldás  

 

 Hajhullást okozhat- tápanyag hiányos bőr  

 Fejbőr viszketést- irritáció 

 Pattanásokat – baktériumot, vírust hordozhatnak  

 Korpásodást is okozhat  



 Demodex f.  



Kötöhártya-gyulladás 

Resacea 

 

 

 

 

Akne                             



 



Védekezés a por ellen – Magyar módra ! 

 



SZABOLCS   Só barlag GYŐR  

 



 Paracetamol- 

allergia   
• Béres Febrilin, a Saridon, a 

Coldrex, a Panadol, a Rubophen, 

a Grippostad, a Neocitran, az 

Efferalgan, a Mexalen, a Ben-U-

Ron, a Paramax, a Vicetamol, a 

Rhinoval, a Miralgin, mind ezt a 

hatóanyagot tartalmazza. 



Közel 25 milliárd adagot adnak el 

világszerte   RUBOPHEN - ből  évente.  

Az acetaminofen tehető felelőssé a legtöbb gyógyszer 

által kiváltott májkárosodásos esetért. Az Egyesült 

Államokban ez a megbetegedés áll 

az akut májelégtelenséges 

esetek közel 50 % nak a hátterében.  

N E M    AZ    A L K O H O L !  

Országos Egészségügyi Intézet (NIH) által október 12-én 

megnyitott LiverTox elnevezésű adatbázis  

http://livertox.nih.gov/


Mitől betegszünk meg !  

 



Megoldások 

Valóban ?  



Megoldások  ??? 

 

 Érdekes tudományos megfigyelés, hogy amíg a 

macska allergiát okozhat,  

a macskatartás bizonyítottan 

csökkenti a kisgyermekek allergiára 

való hajlamát!  



 A fajta valamennyi egyede nem hipoallergén, és bár rendkívül kevés szőrt hullatnak el, csökkentve 

ezzel kevésbé érzékeny gazdáik tüneteit, finom szőrzetük az érzékenyebb betegeknél még súlyosabb 

tüneteket válthat ki, mint normál szőrzettel rendelkező fajtársaiké. 
Read more: http://cic-mic.hupont.hu/5/szfinx-macskarol#ixzz3FgDhvzBD 
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Kopasz patkány  

 



Kopasz kutya     Hobo B.B.  

 



Szeressük ŐKET ! 

 



Mosható kutyus  

 



Kicsi, vékony, kopasz………….. 

 PÉLDAKÉPEM  



Veszélyes lehet ez is ! 

 



Tetoválása miatt hunyt      

el a 23 éves  lány? 

 

• A milánói lány már a beavatkozás 

•  estéjén rosszul lett. Reszketni és zsibbadni kezdett, kezét 

lábát alig érezte. Akkor még csak arra gyanakodott, hogy 

összeszedett valami influenzás betegséget, barátjának üzent, 

hogy lázas. Tünetei azonban egyre csak rosszabbodtak, így 

szüleivel bevitette magát a kórházba. 

• A kórházban már belső vérzése volt, majd sokkot kapott.  

• Federica szíve egyszerűen leállt.A halál pontos okát nem 

tudni, csak feltételezik, hogy Federicánál a tinta váltott ki allergiás 

reakciót. 

 

http://vidget.hu/kuelfoeld/61-furcsasag/5188-tetovalasa-miatt-hunyt-el-a-fiatal-lany
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E 120 - Kármin vörös festék   

 - számos pirosas színü gyümölcsjoghurtban elõfordul az 

E120-szal jelölt kármin nevű színezék.          

   Ez az anyag, amelyet a fügekaktuszokon élösködő 

bíbortetű nöstényeinek porítmányából 
vonják ki,  

  

 



Danone Activia epres joghurt E 120  

 pasztőrözött tej, eperkészítmény 14% [eper (60%), cukor, folyékony cukor, glükóz-fruktóz szirup, 
stabilizátorok (módosított kukoricakeményítő, karragén), aroma, savanyúságot szabályozók (trikalcium-

citrát, trinátrium-citrát), hordozók (kalcium-klorid, kalcium-karbonátok), színezék (kárminsav), 
murokrépalé-koncentrátum, pektin-metil-észteráz], cukor, sovány tejpor, élő joghurtkultúra és Bifidus 

ActiRegularis probiotikus kultúra.       Gyümölcstartalom: 8.4%. 

 Nyomokban mogyorót, dióféléket, tojást és glutént tartalmazhat.  

 

 (A Zott szívecske összetevői a következők: joghurt 1,5%-
os tejből, glükóz-fruktóz szirup, cukor, eper, módosított 
keményítő, étkezési zselatin, színezék (kármin),  

 a Jogobella,  

 a Könnyű és finom,  

  Müller 0,1%,   Kyr,   Milli,  

 a Norbi Update epres joghurt színe is ettől szép. 



*Brit és amerikai tudósok egymástól 
függetlenül jutottak arra az eredményre, 
hogy a Danone termékeiben található 
Bifidusz eszenzisz függõséget okoz.  
 

 4  hét folyamatos fogyasztás után a Bifiduszos joghurt elhagyása - főleg a 
gyermekekre, öregkorúakra és legyengült szervezetükre 
nézve - akár halálos eredménnyel is járhat. * 

 

 A National Healthcare kutatói patkánykísérletek során kizárólag 
Bifiduszos joghurtot etettek az egerekkel.  

 Amikor a joghurt adagolását teljesen abbahagyták, az egerek idővel 
láthatóan egyre idegesebbek lettek, kis mancsukat könyörögve 
nyújtogatták a Bifiduszos tálka felé.  

 *4  hét után már egy patkány sem volt közülük életben.*  

 



E 120 allergiás reakciókat 

válthat ki.  
A  szalicilsavra és annak 

származékaira való érzékenység 

esetén fordulhat elő légzőszervi 

vagy bőrtünet. 

 



Norbi kenyér   összetevők         doKTor 

 

 Ivóvíz, Locarb Choice kenyér lisztkeverék [(búza glutén, tisztított 

cellulózrost, szójafehérje -izolátum, pálmaolaj, búzaliszt, 

 emulgeálószer (E473), szójaliszt, C-vitamin, liszt-kezelőszer (E920), 

tartósítószer (E282)] NSZK 1988 ,búzaliszt, graham liszt, élesztő, 

 csökkentett zsírtartalmú margarin [(finomított növényi olajok, 

hidrogénezett és finomított növényi olajok, víz, inulin, 

  emulgeálószerek (E471, E475), aroma, színezék (E160a)], étkezési só, 

folyékony koncentrált kovász [liszt, ivóvíz,  

 savanyúságot szabályozó anyag (E260)],  

 emulgeálószerek (E 481, E 472e, szója lecitin), liszt javítószer (E 

300), enzim.  

 guarmag- liszt, kukoricapehely liszt, jódozott tengeri só, 

  kálium-klorid, !!!!!! 



 



  Ha a sejt a táplálékok információt 
nem ismeri fel , egy lassú, de progresszív 

folyamat veszi kezdetét, amelyben a sejtek 

molekuláris egyensúlya  felborul és  gyakran 

visszafordíthatatlan károkat, krónikus /civilizációs / 

betegségeket 

allergia,   
  érelmeszesedés, 

  cukorbetegség …..      okozhatnak. 

 





POLLENEK 

virágpor   



A beteg egyre többet fizet ! 



Allergia Teszt 

inhalativ  sor 

Ár :9500 Ft   

 Csalán csípés  



Allergia teszt- bőrgyógyászati                                

Ár: 13.000 Ft   
 



Vérvétel- allergiában     36 allergén ingyen 2000 -ben 

 





Mire lehet allergiás 2014 ?  
 

Allergia teszt 200 allergénre  

Ára : 50.000 Ft 
 

S.G  62. Nő  EndoMedix                                                              Pozitiv érték   

  RÁKOK:  Tarisznya , Homár , Polip 

  KAGYLÓK:  hüvely-, kacsa-,pénz-, szív-, kék-, fésüs 

  HALAK: Ördöghal,  Naphal, Rombuszhal ,  Kalamári 

tintahal 

  GYÜMÖLCSÖK:  Guava,  Licsi……  

 



Élelmiszer érzékenység  IgG4 

NEM JAVASOLT  ÉLELMISZEREK  
 Tehéntej  69.8 

 Tojás fehérje  59 

 Búza  48 

 Sörélesztő 42 

 Kóladió 41 

 Kazein / tejfehérje / 41 

   Borsó 39 

   Tönkölybúza 38 

   Vörös vesebab 34 

   Juh tej 32 

   Árpa 30 
 Pisztrácia 29 

 Amarant 29 

 Kukorica  29 

 Kecsketej 29 

 Földimogyoró 28 

 Fehér karóbab 27 

 Napraforgómag 27 

  Szójabab 26 

 Burgonya  26 

 Gliadin 25 

 Mandula 25 

                                                                                

  Határ IgG4  24-30  NE/lit                                              PALEOLIT életmód magazin 2014./3. 



 1,  articsóka  
2,  spárga 
3,  cékla 
4,  alga 
5,  brokkoli 
6,  kelbimbó 
7,  karfiol 
8,  kelkáposzta 
9,  uborka 
10, pitypang 
11, padlizsán 

     12. vízitorma  
13, zöldhagyma 
14, káposzta 
15, karalábé 
16, mindenféle saláta 
17, gomba 
18, hagymák 
19, petrezselyem 
20, pasztinák 
21, tökfélék 
22, retek 
23, sárgarépa, fehérrépa 
24, porcsin 
25, mindenfajta paprika 
26, spenót 
27, paradicsom (sokak szerint kérdéses)    : //    Szendi Gábor  
 
 



79.500 Ft  

Diagnózis ára !!! 



OEP- nek sem olcsó  ?  



XOLAIR 150 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 

Adás súlyos allergiás asztmában – de csak komoly labor eltérés alapján  

 

 Hatóanyag: Omalizumab 

 Kiszerelés: 1x 
 vényköteles 

 Fogyasztói ár: 104630 Ft Támogatott ár:  104.630 Ft 
 - Normatív TB támogatás: nem 

- Közgyógyellátásra adható: igen 

- EÜ támogatásra adható: nem 

- EÜ 100 támogatásra adható: igen; EÜ 100 ár: 300 Ft 

 



Mennyi gyógyszert kap -- sokat ? 

 Allergiás asztma 

Ez az Ön testtömegétől és a kezelés elkezdése előtt végzett, a 

vérében lévő IgE mennyiségét mérő vérvizsgálat eredményétől 

függ. 

Ön 2-4 hetente 1-4 injekciót fog kapni. 
A Xolair kezelés idején szedje továbbra is a jelenleg alkalmazott 

asztma ellenes gyógyszereit. A kezelőorvosával való megbeszélés 

nélkül ne hagyja abba semelyik asztmaellenes gyógyszer 

szedését. 

Lehet, hogy a Xolair kezelés megkezdése után közvetlenül nem 

tapasztalja majd az asztma tüneteinek javulását. Általában 

12-16 hét szükséges ahhoz, hogy a kezelés 

kifejtse teljes hatását. 



Inj kúra  OEP- nek kerül  

10X       1.046.300 Ft 



Oltásokról: 

 A 2003-2006. között a legfelsőbb német egészségügyi hatóság, a Robert 

Koch Intézet által KiGGS néven készített átfogó tanulmány 17.641   0-17 év 

közötti gyermek és tini testi-lelki egészségét vizsgálta, mérte fel.  



Gardasilt- humán papillomavírus (HPV) 
 A Gardasil oltóanyagot több halálesettel és több mint 8.000 

különféle mellékhatással hozták már összefüggésbe. 

 

  1. Nemrég Amerikában az FDA jóváhagyta ugyanezen injekció 
használatát végbélrák esetén is. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy 
több millió fiatal férfi és nő beoltatta magát, hogy “megakadályozzák” 
a humán papillomavírus (HPV) terjedését,  

 2. a Gardasilt most mint végbélrák “megelőző” eszközt 
vezették be, a korhatárt pedig 26 éves korig tolták ki. 2010 januárja 
óta a Gardasilt 49 halálesettel hozták összefüggésbe és számtalan 
mellékhatás kialakulásával, míg a HPV az összes daganatos elhalálozás 
csupán 1%-áért felelős. Akkor miért ajánlott világszerte emberek 
millióinak ez az oltás? 
 
Olvass többet itt: http://naturahirek.com/a-gardasil-oltas-atveres-
aminek-eddig-mar-tobb-millio-fiatal-bedolt/ | NaturaHirek.com 
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 A Gardasil oltás néhány áldozata.                    

Ezek közül a lányok közül egy sincs már az élők sorában:  

  



 

 A pszichopata kinézetű orvos, aki több 

mint 1 millió USD-t vett fel az oltóanyag 

promótálására. Dr. Swain  

  Dr. Swain több mint 1 millió dollárt kapott az oltóanyagok támogatására Ez az orvos és professzor, a jól 

ismert Geoffrey Swain korábban több mint 1 millió dollárt fogadott el annak érdekében, hogy a 

vakcinákat promótálja. Több mint 900.000 USD-t ebből a CDC, az Amerikai Járványügyi Hivatal adott, 

azzal bízva meg az orvost, hogy tanulmányozza az immunizálás arányát. A másik közel 160.000 USD-t a 

Robert Wood Johnson Alapítványtól, egy non-profit szervezettől kapta, amely megintcsak a vakcinák 

promótálásán dolgozik. 
 

 http://naturahirek.com/megint-meghalt-egy-egeszseges-lany-a-hpv-oltas-utan/ | NaturaHirek.com 
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Mitől betegszünk meg !  

 



 Dr. Márai Géza professzor,  
  a Szent István Egyetem tanárának kutatásai 

1966-2005 között  

 



Vitamin tartalom csökkenés 1966- 1990-2005 

 



"Halott orvosok nem hazudnak". 

Ki az a Dr. Wallach  

Dr. Joel Wallach tett közzé számos könyv táplálkozási hiányosságok és 

azok eredő hatásokat. Dr. Wallach végez mintegy 300 előadás évente 

csordultig és lelkes közönség, és eladott több mint 40 millió kazetták / ".  

 



 
"Attól betegszünk meg,amit megeszünk,és 

amit gondolunk, és akkor fogunk 
meggyógyulni,ha másképpen                   

táplálkozunk,és másképpen gondolkodunk."  
Dr. Budai László Károly 

  szabad foglalkozású orvos-természetgyógyász 

www.i-karesz.hu  

 
 

http://www.i-karesz.hu/
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STRONG 

2014 



A következmény ! 

 



ALGA  

Ne az íze miatt  ! 



TERMÉSZETES 



"Attól betegszünk meg,amit 

megeszünk, és 

amit nem !!” 

MINŐSÉGI ÉHEZÉS . 



A spirulinában mind a 8 esszenciális 

aminosav megtalálható! 

 
 Isolecuin: az optimális növekedéshez és az intelligencia 

fejlődéséhez 

 Leucin: élénkíti az agyműködést és növeli az izomzat 
energiaszintjét 

 Lysin: erősíti a keringési rendszert, fenntartja a természetes 
sejtnövekedést 

 Methionin: segít megőrizni a máj egészségét és idegnyugtató 
hatású (antistressz tényező) 

 Phenylanalin: a pajzsmirigy számára létfontosságú 

 Threonin: javítja az emésztés hatékonyságát 

 Tryptophan: nyugalomérzetet biztosít 

 Valin: serkenti a mentális teljesítményt 

 



Spirulina4000 vitálanyag   

Aloe vera 270  

Fokhagyma 250 

Pecsétviasz gomba Ganoderma/      200   

Noni 170 

Búzafű 100 

Olajfa levél  98   

Méz 70 hatóanyagot  tartalmaz 
 





 



TERMÉSZETES 



Összesen 287 különböző vegyi anyagot találtak, 

 

 közülük 209-et azelőtt még soha nem mutattak 

ki köldökzsinór- vérből.  
 A talált vegyületek közül sok rákot, idegrendszeri károsodást, fejlődési rendellenességet 

okoz . Betiltott, illetve le nem bomló vegyi anyagok vannak a szervezetünkben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Újszülöttek  köldökzsinórvérét elemezték az amerikai Környezetvédelmi 

Munkacsoport megbízásából 2004-2005-ben.  



Kozmetikumok  



Kozmetikumok jövője  

 OSHA hivatala 1988-ban végzett kutatást, melynek során 2.983, 
kozmetikumokban található kémiai anyagot vizsgáltak meg.  

 Ezek közül  884  mérgezőnek 
bizonyult! 

 146 daganatot  okozhat, 

 376 a bőr és a szem irritációját idézheti elő, 

 314 biológiai elváltozásokat eredményezhet, 

 218 szaporodási problémákat okozhat                       

(egy anyag akár több helyen is szerepelhet)! 



ALGA  

 SEJT 

szinten 



Izzadás- méregtelenítés  

 



Alga mikrorostok  és sporopolennin  

 A stressz ténylegesen csökkenti az egészséges lactobacilli és 
bifidobacterium flórát, és ez gátolja a kedélyállapot javításra, 
illetve a stressz és szorongás enyhítő képességek 
szabályozására alkalmas tápanyagok felszívódását. 

 Az élőflórás joghurt csökkenti a fájdalmat és az érzelmi válaszok triggereit. 

 Akik naponta fogyasztanak élőflórás joghurtot, csökkent reakciók tapasztalhatók a fájdalmat és heves 
érzelmeket kontrolláló agyterületeken, ugyanakkor, az agy döntéshozatalt irányító területein fokozott 
aktivitás mutatkozik. Ez egyenletesebb kedélyállapotot, hatékonyabb érzelmi kontrollt, nyugodtságot és jó 
közérzetet jelent.  

 A  bélbaktériumok valójában képesek kommunikálni az agy 
különböző területeivel, ami megmagyarázhatja, miért vannak jobb 
általános mentális egészségi állapotban azok, akik probiotikumokkal 
tankolják fel a szervezetüket. 

 A feldolgozott ételekkel, zsírral, cukorral , sóval teli tipikus 
nyugati étrend ( antibiotikumok, hormonok) nem támogatja a 
hasznos bélbaktériumok szaporodását, az emésztőrendszer 
destruktív baktériumainak szaporodását viszont igen. 
Antidepresszánsok helyett probiotikumok !!!Web DOKI  

 2013-12-07 



Csernobil után szabadon- 1986 
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Asztaxantin  
Haematococcus pluvialis  

 



 Az Astaxanthin egy hosszú zsírszerű lánccal rendelkező molekula, 

a végein két poláris (vízoldékony) gyűrűs csoporttal. A változó 

kettős kötések jelenléte a láncban erőteljes antioxidáns (elektron-

többlet) képességgel ruházza fel, valamint ezek a kötések képesek a 

nagy energiájú ibolya/UV sugárzást elnyelni, ami a szemünk 

védelmében elengedhetetlen.  

 A molekula szimmetrikus szerkezetéből adódóan 

keresztülhatol/beépül a sejtfal kettős-rétegébe, és a sejten belüli és 

kívüli térrészben egyszerre fejti ki védő hatását.  

 A szemünkben az astaxanthin, zeaxanthin és lutein 

hatékonyan beépül a retinába (látó-ideghártya), és véd a retina 

éleslátásért felelős része, a makula pigmentjeinek megőrzésében [3] 



Sejt membrán- asztaxantin  

 A molekula szimmetrikus 

szerkezetéből adódóan 

keresztülhatol/beépül a 

sejtfal kettős-rétegébe, és 

a sejten belüli és kívüli 

térrészben egyszerre 

fejti ki védő hatását. 

 EGYEDÜLÁLLÓ 

ANTIOXIDÁNS 

HATÁS !! 



Asztaxantin oxigén kötő kapacitása  





Mire is lehet jó ? 

 



Szem tünetek csökkentése vagy ………  

 IMUNE  



Szuper vitál anyagok  az   

A L G Á K B A N 



CGF (Chlorella Growth Factor), chlorella növekedési faktor.  

 
 A növekedési faktorok a sejtek felszínén található specifikus receptoraikhoz kötődnek.  

  új sejtek osztódását, burjánzását (mint például az epidermális növekedési faktor, az inzulinszerű növekedési faktor, a 
vérsejtképző növekedési faktor; lásd vérsejtképző szövet), 

 sejtek vándorlását (például a fibroblaszt-növekedési faktor, FGF), 

 közreműködhetnek a sebgyógyulásban (például a vérlemez eredetű növekedési faktor, PDGF) stb. 

 Egyes növekedési faktorok az egyedfejlődés embrionális fázisában működnek; például az idegnövekedési faktor (NGF) 
serkenti a nyúlványok (az axon és a dendritek) kinövekedését a fejlődő érző- és szimpatikus idegsejtekből. A chlorella 
növekedési faktor aktiválja makrofágokat és a TNF, emeli az IL-1 és IL-12 szintet, kísérletekben növelte az immunválaszt 
Listeria monocytogenes ellen, még az AIDS fertőzött egerek esetében is, hatásosan javítja a szervezet ellenállását 
Cytomegalia vírus és Escherichia Coli baktérium fertőzés alatt. Stimulálja az ellenanyagok szintéziséért felelős limfociták 
létrejöttét, melyek a szervezet ellenálló képességét biztosítják a fertőzésekkel szemben, segíti a vörös vérsejtek 
kialakulását. 

 Továbbá a CGF jelentősen csökkenti a daganatos sejtek szaporodását és a daganat okozta gyulladást a körülötte lévő 
szövetekben. Kutatók és klinikusok számos tanulmány és kísérlet alapján állítják, hogy a CGF elősegíti a gyorsabb 
növekedést káros mellékhatások nélkül. Felnőttekben ez úgy jelentkezik, hogy az RNS/DNS funkciót fejleszti, ami 
felelős a fehérjék, enzimek és energia termeléséért a sejtek szintjén, miközben stimulálja a szövetregenerálódást és 
védi a sejteket néhány toxikus anyag ellen. Annak a gyermekcsoportnak, amelynek rendszeresen adagolták a 
chlorellát nem romlottak a fogai. Kevesebb betegeskedés mellet, ezek a gyermekek jobban nőttek, magasabb IQ-
val rendelkeztek és szociálisan nyitottabbak voltak. 

 Dr. Benjamin Frank, a „The No-Aging Diet” (Öregedés elleni diéta) című könyv szerzője, utal arra, hogy az emberi 
RNS/DNS-termelés az öregedés során jelentősen lelassul. Ennek következtében foyamatosan csökken az életerő és 
különböző kóros folyamatok jelentkeznek. Már jóval a chlorella CGF-ről megjelent tudományos publikációk előtt, 
melyek igazolták, hogy ez az anyag igen figyelemre méltó forrása az RNS/DNS-nek, Dr. Frank írásaiban utalt arra, hogy 
egy diétának nukleinsavakban gazdagnak kell lennie, hogy lassuljon az öregedési folyamat. Hiszen mikor a RNS-ünk és 
DNS-ünk megfelelően megújul és képes betölteni a funkcióit, akkor hozzájárul ahhoz, hogy testünk hatékonyan 
használja fel a tápanyagokat, meg tudjon szabadulni a toxinoktól és a betegségektől is meg tudja védeni 
magát. 

 Bizonyított, hogy a sejtek képesek az öngyógyításra és ezáltal az egész szervezet egészségi állapota is helyreáll. Csupán 
pár tápanyagra van szükségünk, amit a Chlorella Growth Factor (CGF) szinte mindenki számára biztosít. 

 



A fikocianin /phycocyanin /  

 ami a spirulina egyik alapanyaga szájon                                           

át történő adagolásával csökkenthető a hisztamin szint 
az allergiás eredetű gyulladásos megbetegedések esetén. A hisztamin egy 

szöveti hormon,melyet az egészséges szervezet képes lebontani. A le nem bontott hisztamin panaszokat 
okoz, úgymint légzési nehézségek, vérnyomás esése, bőr kipirosodása,csalánkiütések, hányinger, 

hányás, fejfájás és hasmenés.  

 Képes csökkenteni a IL 8 szintet.  Mao 2005, Karkos 2007.  

  Ezért hatásos szénanáthában.  CINGI  2008. 
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Allergia – HISZTAMIN  

 Hízósejt  



ESSZENCIÁLIS ZSIRSAVAK  

A legjobb gyulladáscsökkentő  OMEGA 3 

 Az omega 3 egyrészt véd az asztma kialakulása ellen, 

másrészt  csökkenti a légúti gyulladás 
súlyosságát. Erre utal az a megfigyelés, hogy Franciaországban és az USA-ban asztmás 

felnőtteken, Japánban asztmás gyermekeken bizonyították,  

 hogy 9-10 hónapig tartó, esszenciális 

zsírsavakban  dús diéta kedvező hatással 

volt a légzésfunkcióra is . 

http://www.vitaminsziget.com/ecikk.php?id=283
http://www.vitaminsziget.com/ecikk.php?id=283
http://www.vitaminsziget.com/ecikk.php?id=283
http://www.vitaminsziget.com/ecikk.php?id=2931


enzim –utca seprő ! 

 Ahogy öregszünk, szervezetünk egyre kevesebb szuperoxid-

dizmutázt termel, így a kiegészítés- szabadgyök képződését mérséklő diétával együtt- 

megnövelheti az erőteljes produktív éveink számát.(telomer rövidülés )   

 Az  enzim nagyon gyorsan inaktiválódhat, ha esszenciális 

fémionok beviteléről nem gondoskodunk. Pl.: Cink, Réz, 

Mangán- ALGÁK  

 A friss növényi részek, az úgynevezett “zöld ételek” - 

gabona levek, ALGÁK -mind nagy mennyiségben tartalmaznak Szuperoxid-

dizmutáz (SOD) enzimeket. 

  Tele mukopoliszaharidokkal - nagyon jó immunstimuláns ! 

 Nagyon erélyes antioxidáns hatással bír –allergia, 

gyulladások, öregedés, tumorok ………. 
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Weber-Suta Ágnes- 

 

 „ 20 éve nem találkoztam egy olyan esettel, hogy 

valaki is allergiás reakciót váltson ki az algákra. 

 

  Ha reakció tapasztalható a szedése után, az a 

méregtelenítésnek tudható be. 

  Ez pedig  nagyon pozitív „ 
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• A MIKROALGÁK    A    LEGŐSIBB  ÉLETFORMA  KÉPVISELŐI 

• 3 MILLIÁRD ÉVE ÉLNEK A FÖLDÜNKÖN 
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• A 2012 Londoni olimpián is szerepet- arany érem --- Szilágyi Áron  
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És van háló 

társam is  ! 

 



Mehetek  a balcsira füvet nyírni  ! 
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                                 „Mindenkinek, aki élni 

akar, aki egészséges kíván lenni, aki többet 

szeretne kihozni magából és aki ezért 

cselekedni is hajlandó.” 

                         Szilágyi Áron. 2012 London 

 Hozza meg a döntését  !! 



Egészség ! 

Befektetés  



 



Szívből köszönöm ,                                        

 a drága időtöket ! 

 

 



 Egy folyamatosan gyógyszert szedő ember havi költsége 17.600,- Ft 

 5 év alatt 1 millió forint feletti összeg csak gyógyszerekre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 éves 

gyógyszerköltség 

2 éves 

gyógyszerköltség 

5 éves 

gyógyszerköltség 

10 éves 

gyógyszerköltség 

211.200,- 422.400,- 1.056.000,

- 

2.112.000,- 

Forrás: KSH  Merck, 2007 



 



Allergiában  Jó lehet ! 



 
Hiteles, tapasztalt orvos és természetgyógyász egy személyben, aki nemcsak a cég 

termékeit mutatja be és a praxisában szerzett tapasztalatokat osztja meg velünk az 

este folyamán, de az előadás után válaszol is a kérdésinkre. 

www.algadoki.hu 
   a képernyőn megjelenő mezőbe írd be GYÖR TC + teljes neved majd OK gomb.  

   http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=BUIGP 

http://www.algadoki.hu/
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