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Eubiotika: 
Az egészséges életmód művészete, tudománya



BIYOVIS – (M)értéktartó útkeresés a teljesebb életért
Tisztelt Olvasó!
Megalkottuk a BIYOVIS Eubiotika kiadványt, és most örömmel „nyújtjuk át” Önnek a második 
számot! A tervezés és létrehozás fázisaiban most is mindvégig ugyanaz a cél motivált bennünket: 
egy érték- és mértéktartó lap mindazoknak, akik támpontokra, segítségre vágynak a napjaink 
információtengerében való eligazodáshoz. 

Testi, lelki és szellemi egészségünk megőrzése meghatározza földi életünk minőségét. A BIYOVIS 
célja, hogy ebben az életen át tartó tanulási és tapasztalási folyamatban társul szegődjön az erre 
nyitott emberek mellé. Egyikünknek sincs kezében a bölcsesség köve! Amit kínálunk, az valójában 
egy közös útkeresés: a középpont, a harmónia, az egyensúly, az egység, az EGÉSZség felé. 

Mi nem gyógyítunk! Nyitott szívvel és szellemmel, előítéletek és tabuk nélkül ajtókat nyitunk. Az 
ősi bölcsességekre épp úgy kíváncsiak vagyunk, mint korunk tudományos vívmányaira. Orvosok, 
kutatók, tudósok tapasztalatait ugyanazzal a befogadással építjük be emberközpontú munkánkba, 
mint a keleti gyógymódok, a fitoterápia, vagy más alternatív terápiák megfigyeléseit. 

A megismerés mellett megérteni is törekszünk testünk és pszichénk üzeneteit, mert valljuk: az 
embert sorsával, érzéseivel és érzelmeivel együtt lehet csak megismerni. Az egészség megőrzése, 
vagy éppen a gyógyulás folyamata folytonos önismereti munka, aminek elválaszthatatlan részét 
képezik étkezési, életmódbeli szokásaink, világszemléletünk, pszichés terhelhetőségünk…
Mindannyian útkeresők vagyunk. A BIYOVIS abban segít munkatársainak, hogy felkutatjuk a középutat 
és irányt mutatunk. A befogadás és a cselekvés azonban mindenkinek saját döntése és felelőssége.

A BIYOVIS Eubiotika kiadvány – Önnel együtt Kedves Olvasó – szeretné megtalálni az arany 
középutat. Meggyőződésünk szerint akkor tudunk együtt haladni ezen az úton, ha az alapvetésekben 
hasonlóan gondolkodunk. Ezért a következő írásban összefoglaltuk azt a filozófiát, amely a BIYOVIS 
gondolkodásának, világnézetének meghatározója. Célunk, hogy most és a jövőben a magazin 
hasábjain erre az eszmeiségre mintegy „felfűzzük” azokat a gondolatokat, újításokat, tudományos 
eredményeket, amelyek hitünk szerint teljesebbé tehetik sajátmagunk és mások életét. Ennek során 
bemutatjuk – sok más mellett – a BIYOVIS által képviselt trendeket és irányokat, a mögöttünk álló 
kutatásokat, szakértői csoportot, és az általuk javasolt megoldásokat, újdonságokat. Szeretnénk 
továbbá megosztani e hasábokon követőink és vásárlóink véleményét, tapasztalatait is. 

Tartson velünk!



A Biyovis egészségügyi koncepciója
...mely már többszörösen bizonyított, több tízezer ember életminőségének javításában; és neves 
világhírű szakemberek, tudósok, akadémikusok munkáján alapszik. 

Csak hogy néhányukat megemlítsük: Dedov Ivan Ivanovics, aki 2011-től az Orosz Orvostudományi 
Akadémia elnöke, aki a helytelen és egészségtelen táplálkozások okozta betegségek megelőzésében 
több mint 700 tanulmányt adott ki. Továbbá az orosz egészségügyi akadémia táplálkozás tudományi 
intézet munkatársai, az orosz dietetikus és nutriciológus kutató központ munkatársai, Tutel’jan Viktor 
valamint Vladimir Abdualevics Dadali. Ivan Neumyvakin az orvostudományok doktora. Munkássága 
során kiemelt figyelmet fordít az emberi szervezet sejtszintű felépítésének és működésének 
tanulmányozására. Tanulmányai a szervezet alternatív megoldások segítségével való önregenerációs 
folyamatok vissza állítására, fenntartására és a hosszú egészséges élet elérésre irányulnak.
Olga Butakova, Az Orosz Egészségügyi Akadémia akadémikusa. Az ENSZ - emberiség egészségével 
foglakozó részlegének fő munkatársa. Fő munkássága: Egészséges és biztonságos környezet kialakítása 
az egészséges ember számára. Otto Warburg Nobel-díjas tudós és kutató, de sorolhatnánk még több 
nevet is, akiknek szakértői eredményeire alapozva a Biyovis egészségügyi koncepcióját összeállítottuk. 
Ezen emberek munkássága arról szólt, hogy megtalálják az egészségügyi problémák okozóit, hogy 
hogyan alakulnak ki, hogyan lehet a testet egészségesen, hosszantartóan fiatalon tartani, a szervezet 
önregeneráló képességeinek köszönve. 

A Biyovis küldetése és célja, hogy emberek tízezrei számára tegye élhetőbbé és 
egészségesebbé az életet.

A Biyovis egészségügyi koncepció összeállításakor arra törekedtünk, hogy érthető legyen a 
mindennapi embereknek és elfogadható legyen a szakemberek számára is. Olyan tevékenységet 

folytatunk, ahol az általunk átadott információkkal az embereket arra 
ösztönözzük, hogy megváltoztassák gondolkodásukat az egészségről, 
az életről, valamint ez irányba cselekedjenek is. Ez nagy felelősséggel 
jár, de azt követően, hogy meghozták a döntést a változás irányába, 
már az ő tudatosságukon múlik, hogy elérik-e a kitűzött céljukat. 
Fontos szempont, hogy valóban működő önkoncepciók legyenek, melyek 
eredményeket is hoznak.

A Biyovis egészségügyi koncepciója azon alapszik, hogy a 
szervezetet, pontosabban az emberi testet nem a test és a 
szervek szempontjából vizsgálja, hanem sejt szinten.

Ha megvizsgáljuk az emberi testet, egy 12 alaprendszerből felépülő 
szerkezetet látunk. 
Ezeket az önálló és mégis összefüggő struktúrákat a rendszerekhez 
tartozó szervek működtetik. Ezek a szövetek mindegyik szervnél hasonló 
felépítésűek, azaz azonosak, mivel mindegyiket sejtek építik fel. Ezért 

mondhatjuk, hogy az egésznek az alapját a sejtek képezik, és a sejt mögött lévő elemek.
Ebből megállapítható, hogy nem vagyunk mások, mint sejtek összessége, ez épít fel minket, 
amelyből egy emberi szervezetben több mint hetven trillió van jelen. Pont ezért, amennyiben a 
szervek és a test oldaláról vizsgáljuk a problémát, teljesen más kép és megoldás mutatkozik, mintha 
ugyanazon egészségügyi problémát a sejtek oldaláról vizsgálnánk. 3.



Ebben tér el a hagyományos orvoslás és az általunk alkalmazott alternatív megközelítés az 
egészségügyi problémákhoz, megoldásokhoz és azok sikerességéhez. A kialakult problémák 
megoldását az alapoknál, a kialakulás szintjén kell kezdeni megoldani. 
A sejtek működése, a sejtek és szervek összefüggésében, egy összetett és bonyolult folyamat alapján 
történik. A sejtek működésének automatizmusa mindennél bonyolultabb, amit az ember valaha is 
létrehozott a Földön. Az orvostudomány a test és szervi tematikájú felosztás alapján működik és 
vizsgálja a tizenkét fő rendszer köré épülő témákat.

A Biyovis által nyújtott új megoldások a mindennapi életünkben és az egészségmegőrzésben 
a sejtszintű problémamegoldás irányába mutatnak. Arra összpontosítunk, hogy mi kell 
a sejtjeinknek ahhoz, hogy egészségesek maradhassunk, vagy segítsünk abban, hogy 
szervezetünket önregeneráló folyamatra visszaállítsuk.

Őfelsége, a SEJT

Nem érdekli, hogy milyen ételt vagy italt fogyasztasz, hogy az 
mennyire ízletes vagy mennyire tetszetős. 

De akkor mi érdekli?
 
A 28 aminosav, aminek segítségével életben marad és ebből 
is 9 aminosav, amiből felépül a fehérje. (Például a bőrünk, ami 
kiemelkedő fontosságú része a szervezetünknek, 80%-ban 
kollagén fehérjéből tevődik össze.)

Továbbá a több mint 70 organikus szerves kötésű ásványi anyag, ami azért fontos, mert az emberi 
szervezetet a modern kor táplálékának alapanyagaival etetjük, amely már többségben genetikailag 
idegen és módosított alapanyagokat tartalmaz. 

Az élő vitaminok tizenkét típusa. 
Mit is jelent a vitamin szó? Vita= élet, Min= ásványi anyag. 
Tehát a vitaminok élővé teszik az ásványi anyagokat és energiát adnak azoknak. 

Három, többszörösen telített zsírsav is fontos még sejtjeinknek. Ezek közül az Omega 3-at emeljük 
ki, mivel minden sejtünk fala dupla membrán fal, aminek 50%-a ezen zsírsav alkotójából tevődik 
össze. Egyéb funkciója például, hogy a gyerekek szellemi fejlődésben szintén nagy szerepet játszik. 
Ahhoz, hogy ezek az anyagok beépüljenek és működésbe jöjjenek, elengedhetetlen részükre a 7 
enzim. Ezen enzimek szerepe, hogy felépítsék működésbe hozzák és folyamatosan regenerálják a 
szervezetet. 

Az enzimeket különböző elemek felbontják vagy akadályozzák a fenti folyamatokban. Az egyik 
ilyen a direkt napsugárzás. A másik az idő, mert bizonyos időn belül lebomlanak. A harmadik a 
háziasszonyok alapos és  modern konyhatudománya? mindazon táplálékok, amelyet megeszünk és 
megiszunk. 
Tudatlanul meghiúsítjuk a sejtjeink és szervezetünk számára fontos felépítő folyamatokat. 
Miért is? Ha az ásványi anyagokat és nyomelemeket 80 Celsius fok fölé melegítjük, elveszítik az 
életképességeiket és egyben az építő sajátosságaikat is!



Ide tartozik az a sajnálatos dolog, hogy mára olyan életképtelenné váltak a termőföldjeink, hogy 
a szervezetünk építő anyagait képező anyagok már nagyon kis mértékben találhatóak meg a 
terményekben, mely élelmiszereinket alkotják. Ahhoz, hogy a szervezetünknek elegendő tápanyagot 
bevigyük, ma már napi 50-60 kg élelmiszert kellene fogyasztanunk, ha ugyanúgy táplálkoznánk, 
mint 100-200 éve. 

Nem beszélve azon káros anyagokról, mint a különböző toxikus anyagok tartalma az élelmiszerekben 
a világ különböző pontjain, mint például japánban a táplálékok 90%-ban tartalmazzák ezeket a 
toxikus anyagokat. 

Az első és a legfontosabb lépés, hogy tudatosodjanak bennünk ezen alapinformációk és tudatosan 
kezdjünk odafigyelni, amikor élelmiszert vásárolunk vagy fogyasztunk.

De ez még nem biztos, hogy elegendő, mert ez nem garantálja, hogy az anyagok oda is kerülnek, 
ahová kell, azaz a sejtekhez.

Hogyan kerülnek a tápanyagok a sejtjeinkhez?

Ahhoz, hogy a tápanyagok eljussanak a sejtjeinkhez, azaz hogy a rendszer jól működjön, kihagyhatatlan 
elem a tiszta víz. 
Tanulmányok kimutatták, hogy a sejtek csak is vizes közegben, a tiszta víz közegben tudnak táplálkozni, 
építkezni, regenerálódni. De ugyanez a közeg szükséges ahhoz is, hogy a sejtek „ürítsenek” és 
ugyanezen közegben, víz segítségével szállítja el a sejtközi állományból a hulladékot a szervezet. 

Víz nélkül nincs se építkezés se takarítás, nem véletlen, hogy a legnagyobb szerepe a víznek a 
salaktalanításban nyilvánul meg.

A napi fogyasztás el kell, hogy érje a 30 ml/testsúly 
kg mennyiséget, melyet nem lehet pótolni semmilyen 
más folyadékkal. Ezen felül szerkezeti felépítésének 
megfelelőnek kell lenni, kis mennyiségű ásványi anyag 
tartalommal kell rendelkeznie (nem lehet eső vagy 
desztillált vizet inni, mert tíz- tizenkét napon belül 
kimosódnak az ásványi anyagok!) 
A víznek élő struktúrával, bázikus tulajdonsággal 
kell rendelkeznie, kis oxidációs potenciállal. (Ez az 
anyagok antioxidáns hatásának mértékegysége.) Ha az 
ORP negatív tartományban van, akkor az adott anyag 
elektronokkal telített, vagyis antioxidáns hatású, így 
megakadályozza és visszafordítja a szervezet oxidációját.

Amennyiben sejtjeink bármikor hiányt éreznek, és 
nincsenek meg a fenti elemek, hogy normális funkciókat 
lássanak el, olyankor a szerveinken és a tizenkét 
rendszeren keresztül a szervezetünk jelzéseket ad, azaz 
„beszélget” velünk. 
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A test kommunikációját nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez pedig a fájdalmak, zsibbadás, szúrás 
érzéseként jelenik meg, vagy megváltozik testünk valamely “alap” értéke.

A gond ott van, hogy általában nem vesszük figyelembe ezeket a jeleket, és a test elkezd „üvölteni”, 
és ez az „üvöltés” már fájdalmakban jelentkezik.
A FájDAlOM A lEGjOBB BARáTOD, segítőd ami a következőt mondja: 
Haver, ha nem figyelsz oda a térded fájdalmára, akkor holnap vagy holnapután nem fogsz tudni járni! 

A legtöbben felelőtlenül viszonyulunk a test és a szervek jelzéseihez.
Nagyjából úgy, mint egy rossz sofőr: bár jelez az autó, kigyullad a kontroll lámpa, de mégsem töltjük 
fel az olajat, hanem megvárjuk, míg leáll a motor...
Vagy csak nyomjuk tovább a gázpedált, de a kontroll- lámpát működtető elektromos kábelt elvágjuk, 
hogy ne is világítson tovább a vészjelző lámpa, de ettől a probléma megmarad.

lefordítva:  nem törődünk a fájdalommal és a legkisebb fájdalom esetében is fájdalomcsillapítókkal 
oldjuk meg a problémát. Aztán a fájdalomcsillapító mellékhatásaként megjelenik a vérkép felborulása 
és esetleg anémiás (vérszegény) lesz az illető. 
Ezért mindig figyelj oda a jelekre és ne fájdalomcsillapítóval kezeld!

A szervezet sav-bázis egyensúlyának fontossága

A szervezet sav-bázis egyensúlyát 1-től 14-ig mérjük.
Szervezetünk normális életképessége és optimális egészséges működése a 7-7,1 között található. Ez 
egy nagyon szűk és kis tartomány!
 
Ahhoz hogy érzékelni tudjuk: 3-nál már nem életképesek az élő dolgok. Ebbe a tartományba tartozik 
a kovászos kenyér, aminek hármas a savbázis értéke. 1-2,5 között vannak a szénsavas üdítők, a 
répacukor 5-5,5 között van. 

Otto Warburg Nobel-díjas tudós egyik munkájában bebizonyította, 
hogy az enyhén bázikus közegben a daganatos sejtek sem 
maradnak fenn. 
Mondhatjuk, hogy a természet nagyon bölcsen és okosan alkotta 
meg az ember szervezetét és annak működését. 
Ha az emberek tudnák, hogy mennyire fontos a szervezet 
működéséhez a fenti megállapítás és ez alapján élnének és 
fogyasztanák a táplálékaikat, akkor kétszer- háromszor tovább 
élnének. 

Amikor szervezetünk PH-ja savas irányba tolódik el, például felmegy a vércukorszint, és a sejtjeink 
és testünk egyik legjobb barátja ellenséggé válik és ezzel egyidejűleg a candida gomba elburjánzása 
következik be. 
Természetesen nem érdemes küzdeni ellene, hanem vissza kell állítani a normális sejt- és 
szervműködést. Ahogy már a tapasztalatok is bebizonyították, sokszor a test és szerv oldaláról 
megközelített probléma- megoldásokkal csak csatákat nyerünk, de háborút nem. 



A sav-bázis normalizálására a szervezetünkben két mód lehetséges:

Az egyik a kiválasztási rendszer, mint izzadás, ürítés, a másik a bázikus, alkalikus anyagok bevitele, 
mint a kalcium, kálium, magnézium. Ezek mind karbonát határt képező elemek. 
Például a fogak nem azért mennek tönkre, mert sok cukrosat és édeset eszünk, hanem azért mert 
ezek az anyagok kalciumot vonnak el a szervezetből, hogy beépüljenek, és ha nem pótoljuk, akkor 
csontjainkból és fogazatunkból vonja el.

Az elmúlt ötven évben olyan alapanyagokat kezdtek el alkalmazni az 
élelmiszerek előállításánál, melyek a szervezet túlzott elsavasodásához vezetett. 
Ezért nagyon fontos, hogy szervezetünknek segítsünk.
Az egyik legjobb megoldás a lúgos víz bevitele. 
Szinte hihetetlen, de 1 pohár kóla semlegesítéséhez 34 pohár csapvizet kell elfogyasztani!

Rendben, de ha ezek a tények, akkor milyen lépéseket tegyünk az egészségünk 
megőrzése és visszaállítása érdekében?

1. Pszichológiai lépések
Tudatos, egészséges életmódra való törekvés.
Minden innen indul el. Akarnod kell, tudnod kell és tenned kell érte, hogy egészséges légy. 

Tervvel kell rendelkezned az alapján, hogy hol 
tartasz most és hova szeretnél eljutni, mit és 
milyen rendszerességgel fogsz tenni. 
Igen ám, de a tudatosságnak a motorja az agy, 
amit szintén sejtek alkotnak és működtetnek!
Nincs értelme addig pszichológushoz menni, 
ameddig a neutronok (idegsejtek) éheznek, 
mert ha éheznek akkor depresszióban 
fogunk szenvedni, és ha e mellett még el is 
vagyunk savasodva, akkor pedig veszélyes 
agresszivitással is párosulhat!

Első célunk tehát, hogy megértsük 
a sejtszintű működés és táplálkozás 
rendszerét, ezt tudatosítsuk magunkban, 
majd tegyük mindennapi életünk részévé 
szokásainkban is.

2. Levegő 
Annyit mindenki tud, hogy fontos a levegő, de hogy milyen hatása van az egészségünkre, ezt már 
kevesen tudják. 
Nagyon fontos a negatív ionok mennyisége a levegőben. Törvény is előírja, hogy a tiszta-egészséges 
levegő eléréséhez 1 köbcentiméter légtérben legalább 60 negatív ion részecskének kell lenni, 
mert ez teszi élővé a levegőt. 
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Ha magas hegyekben vagy erdő mellett laksz, és tiszta levegő vesz körbe, attól még nem biztos, 
hogy élő levegővel is vagy körbevéve! Miért? Mert egy ilyen helyen, egy zárt helyiségben egyetlen 
elektromos eszköz működése (tv, rádió, stb. ) is  élettelenné teszi a levegőt!
Ezen a problémán tudunk segíteni a Biyovis által forgalmazott Bioprotector és SELVA Ózonizátor 
működtetésével!

3. Víz
Mint azt az előbbiekben taglaltuk, a napi minőségi folyadék bevitel el kell, hogy érje a 30 ml/testsúly 
kg mennyiséget, melyet nem lehet pótolni semmilyen más folyadékkal.

4. Táplálkozás
Van egy mondás, miszerint vagy megtanulsz profin és 
egészségesen táplálkozni vagy előbb-utóbb elkezdenek az 
orvosok professzionálisan gyógyítani Téged!

Határold el magad a káros élelmiszerek fogyasztásától, 
olyanoktól, melyek tele vannak tartósítószerekkel és 
szintetikus anyagokkal. 
Mivel ezek nem élő anyagok, nem szívódnak fel és épülnek 
be a szervezetbe, valamint a nagyobbik részük lerakódik, 
ezzel blokkolva a sejtek működését és a normál biokémiai 
folyamatokat. Ezeknek az anyagoknak a jellemzője az élő 
anyagokkal szemben, hogy ellenkező irányban forognak az 
elektronjaik, mint az élő anyagokban, ezért nem hasznosulnak 
soha, csak blokkolnak és lerakódnak. Ez az egyik oka annak, 
hogy a forgalomban levő szintetikus készítmények (egyes 
gyógyszerek is) több káros mellékhatással rendelkeznek, 
mint hasznossal.  

Vannak bizonyos “szuper élelmiszerek”, amiket a gazdaság és 
a marketing hozott létre, jól néznek ki és jó az ízük is, de tele vannak vegyi anyaggal és tartósítószerrel. 
A fő célja ezen élelmiszereknek, hogy az enzimeket és fermenteket-vitaminokat csökkentse a 
szervezetben, mert ezáltal már a gyógyszeripar számára “előkészítik a terepet”.

A fő gond, hogy felemésztik a szervezetünkben lévő vitaminokat, de nem pótolják azokat. 

Tudunk-e egészséges és élő élelmiszereket fogyasztani, vásárolni?
IGEN! 

Nem is feltétlenül drágábban... csak mostantól 
tudatosan kell megtervezni a vásárlást. 

Például meg kell nézni, milyen élelmiszerek azok, 
amelyek eltarthatóak. A hagyma, sárgarépa, cékla, 
dió nagyon jó kis élelmek: mélyhűtés után a bennük 
lévő hasznos anyagok 60%-a is megmarad. 
Szárítás-aszalás során ez a szám a 80%-ot is elérheti!



FONTOS: Csak olyan aszalványokat egyél, amik kéndioxid mentesek. Magyarországon több ezer olyan 
értékesítési pont van, ahol értékes, vegyszermentes és szintetikus anyagoktól mentes termékek 
vásárolhatóak, elfogadható áron. 
Ahhoz pedig, hogy hogyan készítsd el, az interneten nagyon sok receptet, érdekes cikket találsz.

5. Szervezet tisztítása
A gyomor és a bélrendszer tisztítása nagyon fontos, mivel 
ezen a rendszeren belül több százezer nyirokcsomó található, 
melyek segítik a nyirokrendszer tisztulását és a szükséges 
anyagok felszívódását. 

Ezen rendszer teljes megtisztításához fejlesztette kis a 
Biyovis a Purex Phase 1-es csomagját, mely a gyomor és a 
bélrendszer teljes megtisztítását végzi az évek alatt lerakódott 
anyagoktól, így szabad utat adva a hasznos anyagok 
kiválasztásához, felszívódásához. Célja nem utolsósorban a 
parazitás fertőzéseket megelőzni és megszüntetni. 

A nyirokrendszer tisztítása szintén egy nagyon fontos pontja a szervezetünk tisztán tartásának, de 
nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a témával.
jurij leven akadémikus harminc évet szentelt az életéből munkássága során, hogy a nyirokrendszert 
tanulmányozta és olyan felfedezésekre tett szert, melynek megértésével szervezetünk működése és 
önregeneráló képessége is nagyban javítható. 

Mindenki azt gondolja, hogy a májban található a legtöbb toxikus anyag. 
Ezzel ellentétben leven akadémikus kimutatta, hogy az emberi szervezetben a legtöbb toxikus 
anyag a nyirokrendszerben és a sejtközi állományban található, és ha ez a mennyiség a májat 
terhelné, akkor a májműködés 2 napon belül leállna. Ha a vesét ugyanezen terhelés érné, akkor 10 
napon belül leállna a működése. 

A nyirokrendszer nincs direkt a vérrel összeköttetésben és mégis nagyobb rendszerünk, mint az 
érrendszer, ugyanolyan körforgásban van, és még sincs a részére egy szív, ami működtesse. 

A nyirokrendszer hasonló, mint az érrendszer csak nagyobb. 
Az a különbség hogy a nyirokrendszerben lévő folyadék egy irányba mozog és csak is lentről felfelé. 
Ez úgy történik, hogy a nyirokrendszeren belül vannak billentyűk melyek bizonyos szakaszokat 
zárnak, vagy éppen nyitnak meg ezért ahhoz, hogy a nyirokrendszer jól működjön, elengedhetetlen 
a mozgás, pontosabban az izmok elernyedése és összehúzódása. 
Mert, ahogy összehúzódik az izom a nyirokrendszer az egyik szakaszból megnyílik és áthalad a 
másikba.  A mozgáshiány következménye, hogy  nehezebben áramlik a nyiroknedv ezért a sejtközi 
állományokból és az egész szervezetből nehezebben ürülnek ki a toxikus anyagok. 

A Biyovisben nagyon sokszor elhangzik, hogy a napi mozgás mennyire fontos, akár egy rendszeres 
séta, vagy napi egyszer egy 10-15 perces tornagyakorlat, hiszen az állandó sport és a rendszeres 
mozgás kiválóan támogatja a nyirokrendszert. 
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Azért fontos, mert a nyirokrendszeren keresztül van az egyetlen út 
ahhoz, hogy a szervezetünket megtisztítsuk!

A Biyovis ezt a témát is komolyan feldolgozta és megoldást kínál rá.  
A Purex Phase 4. csomagunkat pont erre alapoztuk: segítségével 
a májunkat és a nyirokrendszerünket is kitisztítjuk és elősegítjük a 
regenerálódását. 

6. Mozgás
Rendszeresen végezzünk testmozgást, naponta vagy heti 3-5 alkalommal. Először másnaponta, majd 
fokozatosan naponta. 

Az edzések előtt egy bemelegítést iktassunk be 
nyújtó elemekkel! Ha kezdők vagyunk, érdemes 
sétával indítani. A séta időtartama és gyakorisága 
is legyen egyre hosszabb, majd gyors gyaloglás, 
esetleg kocogás váltsa fel. Nagyon fontos a 
bemelegítés, a nyújtás, hogy a sérüléseket, 
izomszakadásokat megelőzzük. Felnőtteknek 
napi rendszerességgel 25-30 perc közepes 
intenzitású mozgás javasolt. Ennyi idő alatt állnak 
be ugyanis a különböző belső szerveink (szív, 
tüdő, ízületek…) olyan anyagcsere állapotba, 
amikor a leggazdaságosabban működik az izmok, 
a szív és az anyagcsere által felszabadult energiák 
hasznosítása.

Ajánlott pulzusszám: 220 – életkor x 0,6, illetve 0,8

Alsótartomány: fogyás, kezdők                   
Felsőtartomány: állóképesség javítás 

Hogyan is működik valójában a szervezetünk? 

Az érrendszerünk az emésztőrendszerünkből kiválasztott  és megfelelő formában átalakított 
tápanyagot, valamint a tüdőből felszívódott oxigént elszállítják a sejtjeink részére, a sejtközi 
állományba, ez a sejtközi állomány a sejtek étkezője és ahogy már említettük egyben a wc-je is. 

Ahhoz, hogy ezen állomány tiszta maradjon, ugyanezen sejtközi állományba csatlakozik be a 
nyirokrendszer is, amelyen keresztül megtisztul ez a közeg és elszállítja a toxikus anyagokat.
 
Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy folyadékkal töltött tér, amelyben a sejtek vannak, ebben a 
térben végződnek a vér kapilláris erei és innen nyílnak a nyirokrendszer kapilláris erei. Ezek a nyirok 
kapilláris erek csatlakoznak a nagyobb erekhez, melyek nyirokcsomókhoz vezetik a nedvet és ott 
megtisztulnak.
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Nagyon fontos a nyirokrendszert karban tartani!
A nyirokrendszer megtisztításához a természet három 
“ajtót” hozott létre, amin keresztül kijuttatja a mérget 
a szervezetből:
- bőr
- kiválasztó rendszerek
- hörgők

Ezért nagyon fontos a rendszeres szaunázás is, 
mert az izzadással nagyon jól ürülnek a toxikus 
anyagok a szervezetből. Nagyon vigyázzunk a 
nyirokrendszerünkre valamint a nyirokcsomóinkra, 
mert nagyon fontosak az egészségünk 
szempontjából! 
 
JÓ TANÁCS: ne tegyük az egyik lábon át keresztbe a 
másikat, mert pont a hajlatban van egy nagyon fontos 
nyirokcsomó, amit ezáltal elnyomunk!

Tehát összegzésül: folyamatosan tisztítsd a 
szervezetedet, ehhez igyál sok vizet! Minél kevesebb szintetikus anyagok vigyél be a 
szervezetedbe. Ha így teszel, a többit a szervezeted megteszi saját maga egészsége érdekében.

A nyiroknedvnek alapból nincsen színe!
Mikor megvágjuk magunkat és már nem 
folyik a vér, egy átlátszó, vizes jellegű 
nedv jelentkezik, melyet sebnedvnek 
nevezünk; ez valójában nyiroknedv. 
A nyál is egy nyiroknedv, de abban már 
vannak enzimek. 
Az ondó is nyiroknedv, de ivarsejtekkel 
van tele. A könny is nyiroknedv, de van 
benne adrenalin. A vér is nyiroknedv, de 
vörös vérsejtekkel van tele. 
A gerincvelőben és az agyközi 
állományban is nyirokfolyadék van,  
egyszóval az emberi szervezet többsége 
nyiroknedvből, azaz limfából tevődik 
össze. Ha egy 70 kg-os súlyú embert 
veszünk figyelembe, akkor 50 kg-ot a 
testsúlyából a sejtközi tér és azt kitöltő 
nyiroknedv tesz ki!



Élősködők a szervezetben

Az élősködők testünk és szervezetünk vendégei: itt szaporodnak, itt táplálkoznak, itt ürítenek és 
pusztulnak el. A tisztítás során a szervezetben lévő élősködőktől meg kell szabadulni!
Ne öld meg őket, de szabadulj meg tőlük és teremts olyan közeget ahol nem maradnak meg. 

A szervezetünkben 5 kg “biomassza” van élősködőkkel teli, és ha hagyományos úton (pl. vegyi 
anyagokkal) próbálnánk megszabadulni tőlük, a májunkat 5 nap múlva le kellene cserélni!
E helyett olyan környezetet teremtünk szervezetünkben, hogy ne telepedjenek meg és amelyek jelen 
vannak, hagyják el azt. 

Jó tudni, hogy nem érdemes mindaddig vitaminokkal és ásványi anyagokkal táplálni a szervezeted, 
míg nem szabadulsz meg az élősködőktől, mert ezen anyagokkal azok is táplálkoznak. 

Az általunk említett akadémikusok és Nobel-díjasok egyforma megállapításra jutottak:
az emberi szervezetben jelentkező betegségek 80%-át a szervezetben lévő élősködők idézik elő!

Az egyik legelterjedtebb élősködő az emberi szervezetben az 
aszkarida, ami minden 4. emberben fellelhető és naponta 40 
ml vizet szív fel a szervezetből! 
Az egyik, 2014-ben, Ukrajnában megtartott nőgyógyászati 
szimpóziumon egy akadémikus tanulmányának eredményét 
mutatta be. Orvosi munkacsoportjának kutatásai be-
bizonyították, hogy a ciszták és a miómák megjelenésének 
fő okozói a paraziták!

Szervezeted regenerálódása
A kutatók arra is rájöttek, hogy a szervezetünknek van egy regenerálódási képessége: 4-5 hónapon 
belül sejtjeink képesek regenerálódni, ezáltal a szövetek és a szervek 3-4 év alatt regenerálódnak, 
azaz a szövetek lecserélődnek és gyakorlatilag új szerveink lesznek. 
7 és 9 éven belül pedig új csontszerkezetünk. 
Ennek egy feltétele van: ezekben a ciklusokban oda kell figyelnünk és megfelelőképpen viszonyulnunk 
életünk hordozójához, a testünkhöz!

Ennél is nagyobb figyelmet kell biztosítanunk a sejtek egészséges működéséhez!
Ha ezt nem tesszük, akkor a sérült és beteg sejtek egyre betegebb és sérültebb sejteket hoznak 
létre, majd azok egyre sérültebb szerveket. Így testünk képtelenné válik a regenerálódásra és hiába 
próbálunk orvosokhoz fordulni, csak csatákat nyerünk, de háborút nem. 

A sejtek regenerálódnak és egészséges új szerveket hoznak létre, így a test folyamatosan megújul, 
egészséges és fiatal marad.

A Biyovis  érti és követi a sejt “elvű” megközelítést és azt a komplexitást, mely segíti az 
önregenerálódási folyamatokat. Ennek a folyamatnak minden fontos részéhez az egészség 
koncepciója általi megoldásokat kínálunk. 



Nagyon fontos, hogy az előzőekben leírtak egyidejűleg történjenek, minden ponttal egyidejűleg kell 
elkezdeni foglalkozni, és nem hagyható ki egy sem a rendszerből!
Nem lehet azt csinálni, hogy az idén mozgok, de rosszul táplálkozom... vagy jól táplálkozom, de nem 
iszom elég vizet...

CSAK akkor jön létre a kívánt eredmény, ha az egészségkoncepció minden 
egyes részét egyszerre alkalmazzuk. 

Ahhoz, hogy az egészség koncepcióját könnyebben megértsük, 
egy számsort kell megjegyeznünk:

28, 70, 12, 3, 7. 

28 aminosav
70 ásványi anyag

12 vitamin
3 telítetlen zsírsav

7 enzim (mindezt a megfelelő táplálékon keresztül) 

Ezen felül a mozgás, negatív ionnal dúsított levegő és a megfelelő víz.
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Szépség és egészség
Amióta világ a világ tudjuk: szépség és egészség kéz a kézben jár. S bár a szépség megítélése abszolút 
szubjektív, abban talán konszenzusra juthatunk, hogy a bőrnél kezdődik. 

Véd és eltakar?
Sok mindent elárul az emberről a bőre, ugyanakkor számos sztereotípiának is alapot ad. Ha 
a színe fekete, fehér, vagy sárga, ha naptól barnított, esetleg széltől cserzett, ez mind vélt, vagy 
valós információt szolgáltat tulajdonosáról. Ennek a képnek persze sokkal inkább a jelet „vevő” 
személyiség előítéleteihez, tapasztalataihoz, félelmeihez és örömeihez van köze, mintsem magához 
az emberhez. Mégis: ez a kép további részletekkel bővül, amikor megérintjük a másik bőrét. 
Annak tapintása, rugalmassága, hőmérséklete, szaga… azonnal hat ránk anélkül, hogy az ingereket 
tudatosan kiértékelnénk. Mindez együtt alkotja az első benyomás élményét, s gyakorlatilag eldönti, 
hogy milyen érzelmeket vált ki belőlünk az illető: szimpátiát, közönyt, vagy ellenszenvet. Ehhez nincs 
szükség néhány másodpercnél többre, s az egész folyamat lejátszódik, mire az ismeretlen annyit 
mondhatna, hogy jónapot.

A bőr azonban ennél sokkal objektívebb információkat is közvetít tulajdonosáról, és annak fizikai, 
lelki, szellemi állapotáról. Talán ennek a modern európai kultúrában elhalványuló ősi tudásnak a 
csírái dolgoznak bennünk az első benyomás élményében. 

A bőr legfontosabb funkciói közé tartozik a védelem. Megóvja a testet többek között a kórokozóktól, 
a mechanikai, fény-, hő-, továbbá az időjárási és vegyi hatásoktól. Hőszabályozó szervként a test-
hőmérséklet állandó fenntartásáért felel, helytáll légző- és kiválasztószervként is, de – tekintve, 
hogy rajta keresztül anyagokat lehet juttatni a szervezetbe – felszívószervként is számon tartják. 
Érzékszervként a külvilág ingereit közvetíti az agy megfelelő központjába, és elősegíti a szervezet 
válaszát.  

A lehatárolástól a kapcsolatteremtésig 

A Thorwald Dehlefsen és Rüdiger Dahlke szerzőpáros Út a teljességhez című művében más meg-
közelítésben vizsgálja a bőr funkciót, és azt az 
alábbiakban határozza meg: 

- lehatárolás és védelem 
- Érintés és kapcsolatteremtés 
- Kifejezés és megjelenítés 
- Szexualitás 
- légzés 
- Kiválasztás (veríték) 
- Hőszabályozás 

A szerzők szerint a bőr valamennyi funkciója egy 
közös témára utal, ami pedig a lehatárolás és a 
kapcsolatteremtés között ingadozik. 
Ennek oka, hogy bőrünket, mint külső anyagi határunkat éljük meg, ugyanakkor rajta keresztül állunk 
kapcsolatban a külvilággal. 
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A mondás, miszerint nem bújhatunk ki a saját bőrünkből, direkt és átvitt értelemben is igaz. 
Ez egy folytonosan, láthatatlanul megújuló „burok” rajtunk, hiszen a bőr legfelső rétege, a hámréteg 
folyamatosan cserélődik. 

Bőrünk, mint a legnagyobb kiterjedésű szervünk mintegy 18.000 négyzetcentiméteres felületén 
egyes adatok szerint 50 millió érzősejt található. Tömegét 2,7 és 4 kg körül jegyzik a források, 
vastagsága – 0,5 és 10 mm között változik a test különböző területein. Az életünk során lehámlott 
sejtjeink súlya kb. 20 kg.

Bőrünk folytonosan „kirakatban van”, hiszen arcunkon, kezünkön, nyakunkon bárki láthatja. De vajon 
mit árul el rólunk az avatott szem számára? 

Nyitott könyv

Az analógiás gondolkodás szerint bőrünk kétféleképpen tükröz információkat hogyanlétünkről 
a külvilágnak. Egyrészt bármely belső szervi zavar kivetül a bőrre, másrészt pedig egyértelműen 
„tudósít” minden átélt pszichikus folyamatról és reakcióról. 

Többször szó esett már a BIYOVIS szakmai napjain a holisztikus, azaz: test-lélek-szellem egységét 
hirdető szemléletről, amelytől nem idegen a „minden részletben tükröződik az egész” gondolata 
sem. Azt tudjuk, hogy a gyakorlott szakember látja és tapintja a bőrön a belső szervek állapotát, 
és jelentőséget tulajdonít minden bőrön megjelenő elváltozásnak. Legyen szó pattanásról, kelésről, 
anyajegyről, pirról, annak megjelenése  mindig összefügg egy belső folyamattal.
 
A bőr testünk, szerveink egészségi állapota mellett pszichikus folyamatainkról és reakcióinkról 
is árulkodik. Ha zavarba jövünk, vagy szégyenkezünk, elpirulunk. Ha megijedünk, vagy rossz hírt 
hallunk, elsápadunk. Vizsgadrukkban, stresszhelyzetben izzadunk. Amikor valami taszít, undorít 
bennünket, libabőrösek leszünk. Ezek a folyamatok akaratlagos befolyásunk nélkül indulnak el és 
érnek véget, tudatos befolyásunk nincs rájuk, így bekövetkeztüket is csak nyugtázhatjuk.

A bőr szerkezete

A bőr szerkezetét három réteg alkotja, ezek a felhám, az irha és a bőralja. Szaruképződményei 
pedig a haj- és a szőrszálak, valamint a körmök.

A felhámot többrétegű elszarusodó laphám építi fel. Alsó 
rétegében a sejtek állandóan osztódnak, és felfelé tolódva 
pótolják a felsőbb rétegek pusztuló sejtjeit. 
A legfelső réteget elhalt, elszarusodott sejtek alkotják, amelyek 
folyamatosan kopnak. Az irha kötőszövetes réteg a hámréteg 
alatt, amely táplálja, oxigénnel látja el a hámsejteket. Ebben 
a rétegben található a legtöbb érzőideg-végződés. A bőralját 
főként kötőszövet, elsősorban zsírszövet építi fel. Rögzíti a 
bőrt az izmokhoz vagy a csontokhoz. A zsírszövet rugalmas 
párnaként védi az alatta levő szöveteket a fizikai hatásoktól, 
emellett fontos tápanyagraktár és jó hőszigetelő is.



A bőr betegségei

Pattanás, akné
A legismertebb és leggyakoribb 
bőrproblémák közé tartozik a bőr nagyfokú 
szárazsága, a korpa, az akné, a pattanás, a 
psoriasis. 
Az aknés, pattanásos arcbőr a kamaszkor 
egyik legnagyobb problémája, aminek kiváltó 
okaként a nyugati orvoslás elsősor-ban a 
hormonális változásokat és a különböző 
baktériumokat említi. 
Ezzel szemben a már idézett Thorwald
Dehlefsen – Rüdiger Dahlke szerzőpáros 
szerint a fizikai síkon jelentkező bőrkiütés 
lelki síkon azt jelzi: valami áttöri a határt, 
valami ki akar jönni. Jó példa erre a 
pubertáskori pattanás, amikor a tinédzser 
a felszínre igyekvő szexualitást, és az erre 
irányuló igényt félelmében visszafojtja, de 
az minden erejével helyet próbál teremteni 
magának az érintett személy életében és 
tudatában.

  Fertőzések
Számos kórokozó képes 
bőrbetegséget okozni. 
Vírusok felelnek a her-
peszért, baktériumok 
okozzák például az ót-
vart, főleg a lábon és 
az összefekvő hajlatok-
ban jelennek meg a bőr 
gombás fertőzései…  
Ezek megelőzéséért a 
megfelelő higiénia be-
tartásával tehetünk.

Nem fertőzéses gyulladások
A bőr allergiás reakciója megjelenhet például 
csalánkiütés vagy ekcéma formájában.

A bőr daganatai
A bőr daganatai kiindulhatnak a hámból 
vagy a bőr egyéb sejtjeiből. A legtöbb 
daganatféleség szorosan összefügg a bőr 
napfény elleni védekezőképességével és 
a napozás, illetve a szoláriumhasználat 
gyakoriságával. Az egyik leggyakoribb 
daganat a hámeredetű alapsejtes rák, vagy 
bazalióma. A bőr pigmentsejtjeiből indul ki a 
festéksejtes rák, vagy melanóma. 

Végül lássuk, mit üzen az analógiás 
gondolkodás szerint a test például a 
viszketegséggel? 
Thorwald Dehlefsen – Rüdiger Dahlke 
szerint a viszketegség hátterében 
valamilyen szenvedély, belső tűz, izzás áll, 
amely ki akar törni, felfedésre vár. 
A viszketegség vakarásra kényszerít 
bennünket. A vakarás a kaparás, ásás 
szelídített formája. 
A viszketegség tehát mindig olyasmit 
ad tudtunkra, ami ingerel, ami nem 
hagy hidegen bennünket, ami nyomja a 
lelkünket: legyen az égető szenvedély, 
tüzes lelkesedés, izzó szerelem vagy a düh 
lángja. Az ezzel járó kihívás így szól: 
Tudatodban addig kaparj, míg meg nem 
találod azt, ami ingerelte. 

Víz a fiatalságért
Válasszuk bár a nyugati orvoslás, vagy az 
alternatív gyógyászat gondolatmenetét, 
esetleg a kettő finom elegyét, néhány 
dologhoz nem férhet kétség. Ilyen például, 
hogy a bőr egészségének megtartásához 
elegendő, napi legalább 2-2,5 liternyi 
jó minőségű ivóvíz elfogyasztására van 
szükség, továbbá jótékonyan hat az A-vi-
tamin, a béta-karotin, a B- C- és E-vitamin, 
a szelén, továbbá a kalcium, magnézium 
és cink kúraszerű fogyasztása is.
(Coral Calcimax tabletta, Magnemax kapszula, 
MultiDrops olaj mixtúra, Optivit tabletta, Mul-
timin kapszula, Multivita plusz kapszula)
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A bőr a bent és kint közötti határzóna

A bőrünk jelezheti számunkra belső szerveink állapotát. 
A máj, a vese, a szív, a tüdő, az anyagcsere-tevékenység és az idegrendszer jelez számunkra a 
bőrünkön keresztül. Csak figyelnünk kell rá!
 
A szervrendszer zavara  (immunrendszer, az idegrendszeri, emésztő szervrendszer, a keringési 
szervrendszerének a  belsőelválasztású mirigyek zavara/ hormonzavar)milyen kozmetikai hibát 
jelezhetnek a bőrfelületen.

A bőr testünk elsődleges védelmi vonala. Súlya mintegy 3-4 
kilogramm, ha kiterítenénk, a felülete mintegy 2 négyzetméter 
lenne. Egy centiméteres csíkja akár az egész test súlyát képes 
megtartani. Arcbőrünk beszédesen árulkodik aktuális egészségi 
állapotunkról, kedélyünkről, a hozzáértő szemek akár még a 
terhességre utaló jeleket is felfedezhetik rajta. 

A belső szervek zavarai sokszor kozmetikai hibákban is 
megjelennek. Ilyenkor jönnek a pigmentfoltok, pattanások, 
szőrnövekedési rendellenességek… 
A kozmetikai rendellenességek visszavezethetők a belső szervek működésére. 

Ok és tünet

Az idegrendszeri zavarok közül az úgynevezett prurituszt, azaz a pubertásban, klimaxban, feszült 
idegállapotban jelentkező gyakori viszketés.
A viszketést a bőrfelszínben elhelyezkedő szabad idegvégződések ingerülete okozza, és a bőr 
fájdalom receptorai felelősek érte. Az általa kiváltott ingerre ösztönös reakció a vakarózás. Oka lehet 
többek között allergia, anyagcsere betegségek, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, májbetegség.  
Romlik a viszkető bőr állapota dohányzás, alvászavar, stressz, kimerültség és a depresszió hatására. 
A kezelése lehetőségei: hidratálás és zsírpótlás hűsítő zselével vagy krémmel. 
Vakarni szigorúan tilos!

Tege Mariann
Mesterkozmetikus
Sminkmester

Biyovis Szakértő 
          Bemutatkozik:                  



Ha hiányzik az egyensúly

Kozmetikai hibákat okozhatnak a hormonegyensúly zavarai is. A hormonok létfontosságú felada-
tokat látnak el a szervezet működésében, a fokozott és a csökkent működés egyaránt zavarnak 
minősül, és látványos változásokat idéz elő a bőrön. 

A Hipofízis (agyalapi mirigy), ADH hormon (vasopressin) gátolja a vizelet kiválasztást, emeli a vér-
nyomást. Alulműködése dehidratált bőrt, szövetek kiszáradását, túlműködése magas vérnyomást, 
ödémákat, hiperhidratált bőrt okoz.
A pajzsmirigy, a szervezet legnagyobb hormontermelő mirigye, jódot raktároz. 
Nélkülözhetetlen a kalcium anyagcserében és a csontképzésben. Alulműködése esetén a haj és 
a testszőrzet kihullik, fokozódik a verejtékezés, duzzadt a bőr az arcon és a végtagokon, lelassult 
anyagcsere, túlsúly jelenik meg. Túlműködésekor emelkedett hőmérséklet, kipirulás, kidülledt szem, 
idegeskedés, testsúlycsökkenés jellemző. A szervezet túl nagy „fordulatszámon” működik.
A hasnyálmirigy-inzulin a sejtek általános anyagcseréjét befolyásoló hormon, az egyetlen, amely 
a sejtek vércukorszintjét csökkenti. Alulműködésekor bőrviszketés, dehidratált bőr kialakulása, 
csökkenő sebgyógyulási hajlam következik be, túlműködését alacsony vércukorszint jellemzi.
A mellékvesekéreg hormonjai só- és vízháztartásra ható, szénhidrát anyagcserét befolyásoló és 
nemi hormonok (szexuálsteroidok), amelyek mindkét nemben főleg hím, de kisebb mennyiségben 
női nemi hormonokat is termelnek. Alulműködésük esetén pigmentzavar, tónuscsökkenés, 
túlműködéskor szeborrea, akné, szőrtúltengés jelentkezik. A barna foltok, szeplők, színes szigetek 
megjelenését a bőrön, vagyis az egyenetlen pigmentáció kialakulását okozhatják többek között 
bizonyos gyógyszerek, hormontartalmú tabletták, a túlzott napozás, az öregedés… Megjelenése a 
napnak kitett és nem védett területeken kezdődik.
A petefészekben az ösztrogén termelődés alulműködése aknét, szeborreát, szőrnövési 
rendellenességet, meddőséget, túlműködése száraz, gyulladásra hajlamos érzékeny bőrt okozhat.
A progreszteron alulműködése következtében érzékeny, száraz, gyulladásra hajlamos bőr, 
túlműködésekor akné, rosacea, szőrnövési rendellenesség jelentkezik. 
Tesztoszteron alulműködésre utalhat az érzékeny, száraz, gyulladásra hajlamos bőr, túlműködésre 
az akné, rosacea, szőrnövési rendellenesség. 

Korszakok és hormonváltozások

Az arc bőrének minőségére jelentős befolyást gyakorolnak 
a pubertás korban lejátszódó hormonváltozások. Biológiai 
értelemben ilyenkor a tobozmirigy elkezdi beszüntetni a 
melatonin hormonjának termelődését, és beindul a nemi 
mirigyek hormontermelődése. 
A pubertásos bőrtüneteket az okozza, hogy a 
hormonegyensúly átmenetileg megborul. 
Ez évek alatt helyreáll ugyan, de lányoknak 16-17, a fiúknak 
akár 18 éves korukon túl is várniuk kell arra, hogy véget 
érjenek a pubertáskorral járó kellemetlen tünetek.
Ilyenkor a túláradó hormonok „fellázítják” a bőrt, a férfi nemi 
hormonok az irharéteg mirigyeit fokozott faggyútermelésre 

ösztönzik, és mitesszerek, pattanások, aknék alakulnak ki. A késői pubertásban az olajos szeborrhoea 
korpás szeborrhoeává alakulhat, és a hajas fejbőrön is megjelenik.
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Angioneurózis, vagy éridegesség néven ismert a véredénymozgató idegek működési megbetegedése, 
amely idegrendszeri labilitás miatt jelentkezhet. Ezek az állapotok néha nagy fájdalmakkal, például 
migrénnel, féloldali fejfájással járnak, amelynek jellemzője lehet sűrűn váltakozó hirtelen elpirulás, 
majd elsápadás. 
A pubertásban megjelenhetnek szaruképzési rendellenességek, mint például a hiperkeratózis, 
vagy a keratosis pilaris, amikor a szőrtüszők szájadéka szarusodik el. Ilyenkor nincs más teendő, mint 
fürdés után törölközővel jó alaposan megdörzsölni a bőrt. 
Jelentkezhetnek keringési zavarok: passzív vérbőség: márványozott bőr, testvégek szederjessége, 
fokozott pigmentezettség (fiatalkori szeplő, helytelen tisztításból visszamaradt foltok), a fertőzésekre 
való fogékonyság miatt például szemölcs. jellemző továbbá a fokozott verejtékezés. 

A másik jelentős hormonváltozásokkal járó időszak, a lezárás 
és újrakezdés ideje, a menopauza. 
jellemzően a 45-55 év közötti életévekre tehető a kezdete, 
amikor nem termelődik több petesejt, ezért a petefészkek nem 
termelnek női nemi hormonokat. 
Ebből adódóan csökken az ösztrogén- és a progeszteron 
szint, ami többek között hőhullámokat idézhet elő, minek 
következtében megjelenhetnek a tágult hajszálerek, azaz a 
rosacea. Ugyancsak az ösztrogénszínt csökkenése okolható a 
bőr vékonyabbá, szárazabbá válásáért. 
A zsírpárnák összezsugorodnak, a kollagén egyre kevesebb vizet 
köt meg, a faggyúmirigy egyre kevesebb váladékot termel, a 
bőr kiszárad… 

A folyamat általában a nyakon kezdődik. Ha nem ápoljuk a bőrt, 
gyorsított lesz az öregedése. Fokozottan fontos ebben a korban 
a folyadékfogyasztás és a kozmetikai szerek használata, ugyanis 
a faggyúmirigyek már egyre kevesebbet termelnek. 

Megemészthetetlen?

Kozmetikai problémák adódhatnak az emésztőrendszer zavaraiból is. 
A gyomor savhiánya, vagy savtúltengése akné, rosacea, májfolt, gyulladásos folyamatok elindulásához 
vezethet. A tartós vastagbélhurut következtében jelentősen csökken a bőr víztartalma, míg a lipid 
anyagcserezavar elhízáshoz, cellulithoz, xantomák (sárga vagy barna elszíneződésű, zsírtartalmú 
szövetképződmények) kialakulásához vezethet. 
Tápanyag túladagolásra, vagy hiányra lehet következtetni bizonyos kozmetikai hibákból. A fehérje 
túladagolás tünete lehet például az akné és rosacea, a fehérje hiányé a rugalmatlan, csökkent 
védekezőképességű bőr. Az élvezeti cikkek (alkohol, kávé, tea, fűszerek) túladagolása akné, komedó, 
szeborea, rosacea, keringési zavarok kialakulásához vezethet. A szénhidrátok túladagolásának 
szeborea, aknék kialakulása lehet a következménye, a zsíroké szeborea és akné, míg a NaCl 
túladagolásáé ödéma, tekintettel arra, hogy gátolja a felesleges víz eltávozását a szervezetből.
Hurutos megbetegedések, fekélyek, savhiány, székrekedés, fakó, sápadt, dehidratált bőr, 
aknék, gyulladások, ráncok korai kialakulása táplálékfelvétel zavarra utalhat. A máj és epehólyag 
működésének rendellenességei májfolt, fakó, sárgás bőr kialakulását okozhatják, megjelenhetnek 
továbbá a xanthoma, xanthelazma, festék- rendellenességek, szem alatti karikák. 
Egyes tápanyagokkal szembeni túlérzékenység esetén allergiás tünetek jelentkezhetnek a bőrön. 



Mint például fehérjedús tápanyagok, illóolajokat tartalmazó gyümölcsökre való érzékenység gyakran 
okoz csalánkiütést, vagy piros, viszkető bőrt (prurigo). 

Tünetek szívtől, értől 

A keringés szervrendszerének zavarai is számos bőrtünetből lehet következtetni. 
Az erek tágulását és szűkülését a vegetatív idegrendszer szabályozza. Ha az idegi szabályozásban, 
vagy a vér összetételében, keringésének sebességében zavar támad, rendellenességek 
jelentkeznek helyileg, de akár az egész testre kiterjedően is.

Az aktív vérbőség, a hajszálér tágulatos bőr előidéző oka lehet, hogy az erekben a normálisnál 
melegebb, pirosabb artériás vér található. Amennyiben a bőrpír hosszabb ideig tart, a rosacea 
előfutára is lehet. Van, akinek bizonyos hatásokra kipirulással válaszol a bőre, és létezik olyan 
érzékeny bőr is, amely minden hatásra bőrpírral válaszol és gyakran allergiás a kozmetikumokra. 
A rosacea az arc bőrének szimmetrikus, állandósult gyulladása, amelyet okozhat hormonváltozás, 
klimax, savtúltengés, túl sok fehérje és szénhidrát bevitel, magas vérnyomás, illetve a folliculusban 
élősködő atkák. A hajszálér tágulatok mellett szövetburjánzás is lehetséges.

Allergia
Az immunrendszer zavarai is okozhatnak kozmetikai hibákat. 
Az allergia például nem más, mint a szervezet kóros mértékű, felfokozott védekezési reakciója, amit 
gyakorlatilag bármely kozmetikai és vegyi anyag kiválthat.

Az allergia okozta bőrelváltozások közé sorolható többek között az atópiás bőrgyulladás 
(bőrgyulladás az arcon, törzsön, végtagokon, felnőtteknél erős viszketéssel járó száraz bőr 
a térd- és könyökhajlatokban, nyak bőrén), a kontakt dermatitisz (vérbőség és enyhe ödéma 
a jele, viszket és ég, lemezes hámlás követheti), a kontakt ekcéma (reakció érzékenységet 
kiváltó környezeti anyagra), a csalánkiütés (biológiai, fizikai, kémiai anyagok hatására kialakuló 
immunológiai változás, körülírt vizenyősség élelmiszerek, fűszerek, gyógyszerek, kozmetikumok 
hatására).

Ha kevés, vagy sok

A létfontosságú vitaminok hiányára, vagy éppen 
túladagolására ugyancsak figyelmeztethetnek 
kozmetikai rendellenességek. 
Az A-vitamin hiányára elszarusodási rendellenesség, a 
köröm és haj töredezése utal, a C és P vitamin hiányára 
hajszálér tágulatok, kötőszöveti vérzékenység, míg az 
F-vitaminéra érzékeny, gyulladásra hajlamos bőr. 
A karotin túladagolás jele lehet a narancssárga bőr.

A belső szervek zavarai gyakran felismerhetők az 
arcon lévő elváltozásokból, kozmetikai hibákból. A jól 

képzett kozmetikus ezeknek a jeleknek a felismerésével és tudatosításával nem csak a szépség, de az 
egészség védelmezője is lehet. 
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Gyógygombák az egészségmegőrzésben
Minden probléma külső megjelenési formája a bőrön keresztül 
jelentkezik, testi, lelki állapotaink megmutatkoznak a bőrünkön. 

Ez a védő burok megóv a külső tényezőktől, hőszabályozó szerepe van, részt vesz az anyagcsere 
folyamatokban, zsírokat raktároz, és rajta keresztül érzékeljük a külvilágot. 
A bőr három rétegből áll: a felhámból, amelynek feladata a legfelső védő réteg fenntartása és a 
pusztuló szaruréteg folyamatos megújítása, irhából, amely a bőr rugalmasságának és tartósságának 
biztosításáért felel, valamint bőraljából, amely az energiaraktározásra, hőszigetelésre és a nagyobb 
fizikai hatások tompítására szolgál. 

A bőr meghatározó szerepet játszik a kórokozókkal szembeni védekezésben is, ugyanis 
megakadályozza a szennyeződések bejutását a szervezetbe. E tekintetben különösen fontos 
a kézhigiénia. A fertőzések továbbterjedésének legfőbb okozói közé sorolható az elhanyagolt 
kézhigiénia. A hagyományos, szappannal történő kézmosás nem elég a fertőzések elleni védelemhez, 
a kezek fertőtlenítése is szükséges. 

Az immunrendszer 
Az immunrendszer két igen hatékony „hadsereget” tart fenn: a velünk született és a szerzett 
immunitást. Az előbbi a szervezet első számú védelmi vonala, amely már magzati korban kialakul. 
Rendkívül gyors reakcióképességgel rendelkezik, bármi kerül az útjába, azzal megbirkózik. Egy nagy 
hibája van azonban: nincs memóriája. Tehát egyetlen támadóra, annak tulajdonságaira és támadási 
taktikájára sem emlékszik vissza, ezért minden betolakodó ellen beveti a száz százalékos védelmet. 

A szerzett immunitás rendelkezik memóriával, így képes felismerni egy kórokozót. Viszont 
rendkívül lassú. Specifikusan dolgozik, vagyis megjegyzi az ellenséget, annak taktikáját, és csak 
az ellen vértezi fel magát. A kórokozók és a betegségek legyőzésének döntő lépéseit a szerzett 
immunitásunk riasztására a természetes immunitásunk végzi el. Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy a 
szerzett immunitásunk védőoltásokkal és gyógyszerekkel túlterhelt és becsapott memóriája nem jó 
befolyással van a természetes immunrendszerünkre.

A természetes immunitás az esetek döntő többségében képes megvédeni bennünket, ritka kivételnek 
számít, hogy egy kórokozó képes áthatolni ezen az első védelmi vonalon, megbetegítve a testet, és 
működésbe hozva szerzett immunitásunkat. 

Az immunrendszer támogatói

Az úgynevezett béta-glükánok alkalmazása például kedvező hatással van az immunrendszer 
működésére. Ez a természetes szénhidrát vegyületcsoport az emberi táplálkozás természetes része. 
Megtalálhatók például a zabban, árpában, gombában, sütőélesztőben. 

Szabó Nikolett
Gyógygomba kutató
M’Essence termékcsalád fejlesztője

Biyovis Szakértő 
                           



Megvédenek a fertőzésektől, gyulladásoktól, normalizálják az immunműködést és az 
immunreakciókat, ezáltal sikeresen alkalmazhatók az allergia és az eddig gyógyíthatatlannak hitt 
immunbetegségekkel szemben (pl. az autoimmun betegségek). A szervezetbe kerülés után 24-48 
órával elkezdi kifejteni a hatását, ami hosszú távon megmarad. 

Gombakészítmények
A folyékony kivonatok mint újfajta gomba-készítmények alkalmazása étrend-kiegészítőként 
kiváló alternatíva a helytelen táplálkozás okozta vitamin-  és ásványianyag-hiány pótlására, az 
egészség megőrzésére és a betegségek megelőzésére. A gyógyhatású gombák immunmoduláns 
(a szervezet természetes védekező mechanizmusát serkentő), immunstimuláns, 
gyulladáscsökkentő, tumorképződést gátló hatású anyagok. 

A gombák gyógyászati jelentősége abban áll, hogy hatásuk egyaránt ígéretes az egészség 
megőrzésében és a betegségek megelőzésében. Mintegy 140 ezer gombafaj létezik, ennek 10 
százaléka van feltárva. Mintegy 7 ezerre tehető azoknak a gombafajoknak a száma, amelyek az 
emberiség számára hasznos vegyületeket rejthetnek. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy az első 
antibiotikum, a penicillin is gombából származik. 

Gyógyhatású gombafajok (Az M’Essence termékcsalád 
alapja): 
- Agaricus Blazei Murill - Himematsutake - Mandulagomba 
- Reishi - Gandoderma lucidium - Pecsétviasz gomba 
- Shiitake - lentinula edodes- Illatos gomba 
- Maitake - Grifola frondosa - Bokrosgomba 
E négy gombafaj közül a mandulagomba népgyógyászati 
múltja több száz évre, a többieké több évezredre vezethető 
vissza. 

Étrend-kiegészítők a piacon
2013 év végén meghaladta a 10 ezret a hazánkban bejelentett étrend-kiegészítők száma. Felmerülhet 
a kérdés: hogyan lehetséges, hogy miközben egyre több a táplálék-kiegészítő, mégis egyre 
rosszabb az egészségi állapotunk?

Az európai uniós csatlakozásunk óta az étrend-kiegészítőket nem kell előzetesen engedélyeztetni, 
azokra csak úgynevezett bejelentési kötelezettség van érvényben. Így a termékek származása és 
összetétele, higiéniai megbízhatósága sokszor kétséges. A Kínából származó készítmények például 
gyakorta tele vannak toxikus anyagokkal és nehézfémekkel.

Eljárások a kivonatolásra
A növények, egyes alapanyagok növényi kivonatolása történhet az egyes növényi részek meleg vízbe 
áztatásával (mintha teafőzetet készítenénk), vagy az egyes növényi részek etanolba áztatásával (50 
százalék víz és 50 százalék etanol, vagy 70 százalék etanol és 30 százalék víz keverékében). 
Így azonban a hatóanyagok, mindössze kb. 10-20 százalékát nyerik ki. 
Ellenben az oldószeres, vagy etanolos kivonatolás, azaz tinktúra készítés során valamennyi 
szerves anyagot és vitamint kioldják a növényekből. 

23.



A gombák esetében azért van szükség mindkét eljárásra, mert a kitinpáncél elroncsolásával a benne 
lévő valamennyi szerves és szervetlen hatóanyag ki tud oldódni. 
Ez azért fontos, mert emésztőrendszerünk nem tudja lebontani a kitinvázat, így az abban lévő 
hatóanyagok felszívódás nélkül haladnak tovább. A kétféle kivonatolási eljárással viszont a gombákban 
lévő hatóanyagokat szinte 100 százalékban kinyerik.

A gombatest etanolos áztatásával a zsírban oldódó vitaminokat, foszfolipideket, esszenciális olajokat, 
növényi szteroidokat, míg a vizes áztatással a poliszacharidokat, vagyis a béta-glükánokat vonják ki. 
Sem a por kapszulák, sem a kivonat kapszulák nem tartalmazzák azonban az etanolos áztatás során 
kinyert értékes hatóanyagokat, vitaminokat. 

A gombák esetében rendkívül fontos az is, hogy bio körülmények között történjen a termesztés! 
Ennek oka, hogy a gombák életformájukból adódóan felhalmozzák magukban a környezetből kinyert 
anyagokat, közöttük a vegyszereket is. Ebből adódóan gyakori probléma, hogy a nem bio forrásból 
származó gomba-készítményekben megjelennek a különböző nehézfémek, vagy permetszerek. 

Csak szigorúan!
Mivel a BIYOVIS a lehető legjobb termékekkel akart megjelenni a piacon, a tradicionális 
bio gombakészítményeket modern gyártás-technológiával optimalizálták, és az étrend-
kiegészítőknél nem elvárt, a szigorú gyógyszeripari elvárásoknak megfelelő elvárásokat 
támasztottak. 

A gomba hatóanyagok lehetséges hatásai a bőrre és az immunrendszerre

Mandulagomba 
Az immunrendszer működésének elősegítésére a gyógygombákban lévő 
poliszacharidok, béta-glükánok a legalkalmasabbak, mivel ezek a vegyületek az 
immunrendszerünk üzemanyagai. Az immunrendszert erősíthetjük D-vitamin 
pótlásával, amelyre a legalkalmasabb a mandulagomba, mivel ennek a 
gombának a legmagasabb a természetes D-vitamin tartalma. 

Reishi gomba 
A reishi gomba Ganodermic-savakat és ling Zhi-8 típusú fehérjét 
tartalmaz, melyeknek köszönhetően antiallergén és gyulladásgátló 
hatással rendelkezik. Olyan összetevőket is tartalmaz, amelyek 
a szabadgyökök jelenlétét csökkentik, és elősegíti a sejtek 
regenerálódását, növelik a bőr vastagságát. Ezáltal hatékony lehet 

olyan bőrproblémák kezelésében, mint a karcolások, sebek, rovarcsípések, leégés és bőrkiütések. A 
G. lucidum vizes kivonata ma már a legtöbb bőrhalványító és pigmentfolt-eltávolító kozmetológiai 
készítmény összetevői közt megtalálható.

Bőrrák 
Az egyik leggyakrabban előforduló ráktípus a fehérbőrű embereknél. 
Az immunerősítő gyógygomba (Patkónyelv, Bokrosgomba) kivonatok 
szerepe egyre nagyobb a megelőzésben. A fő bőrrák típusok között 
megtalálható az alapsejtes és pikkelysejtes bőrrák. 



A melanóma az egyik legritkábban előforduló bőrbetegség, mégis az összes bőrrákból eredő 
halálozás mintegy 79 százalékáért felelős, ugyanis főleg a melanomára jellemző az áttétképződés. 
A többnyire a festékes anyajegyből kiinduló melanóma főbb ismertetőjegyei lehetnek az 
aszimmetrikus növekedés, szabálytalan körvonalú megjelenés, többszínű jelleg (fekete, világos és 
sötétbarna árnyalatok), 6mm-nél nagyobb méret, változó nagyság, alak, felület, színárnyalat. 

A melanóma előfordulását akár nyolcszorosára is növelheti a gyermekkori gyakori leégés és intenzív 
napozás. Szeplős gyermekeknél a széles spektrumú naptej használat 30-40 százalékkal csökkenti a 
festékes anyajegyek kialakulását, és így csökkenti felnőttkorban a melanóma kialakulásának esélyét. 
A bőrfelület rendszeres önvizsgálata több mint 60 százalékkal csökkentheti a melanómából fakadó 
halálozási arányokat. 

Mivel a napfény ultraibolya sugárzása az egyik legjelentősebb bőrrák keltő tényező, kézenfekvőnek 
tűnik az ultraibolya sugárzást kiszűrő naptejek használata. Míg a naptej használatáról kimutatták 
a pikkelysejtes bőrrák előfordulásának csökkenését, a melanóma és az alapsejtes bőrrák esetében 
nincs egyértelműen bizonyítva rákmegelőző hatása. 

Szabó Nikolett ajánlása bőrproblémák esetén:

Az etanol frakciós Reishi gomba kivonat belekeverve a Nonimed nappali 
krémünkbe támogatja a faggyúmirigyek működését, egységesíti az arctónus 
színét, ránctalanító hatással bír.  Psoriasis esetén 3 hónapig a Maitake, majd 
ugyanennyi ideig a Reishi gomba kivonat szedését ajánlja, ugyanezekkel külsőleg 
is érdemes a tüneteket bedörzsölni, emellett a máj, epe, esetleg hasnyálmirigy 
kivizsgálása is javallt. 
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Dr. Illés Gabriella tapasztalata 
a Biyovis termékekről
Dr. Illés Gabriella húsz éve tanulmányozza és alkalmazza praxisában a legkülönbözőbb alternatív 
megoldásokat, többek között a szájakupunktúrát, a hipnoterápiát és a transzperszonális 
pszichológiát.
„Az emésztés a szájüregben kezdődik, ehhez pedig fogakra van szükség. Életünk során 20 tej, és 
32 maradó fogunk van. Kb. hat hónapos korban tör elő az első tejfog, majd öt-hat éves korban 
indul a maradó fog váltása. Metsző, kis- és nagyőrlő fogakkal rendelkezünk. Metszőfogak feladata 
az étel megharapása, metszése, az őrlőfogakkal pedig pépessé tesszük a táplálékot. A fogak a 
beszédképzésben, továbbá az arc harmóniájának megteremtésében is szerepet játszanak. 
Három nagy páros nyálmirigy van az emberi szájban, aminek fontos szerepe van a nedvesítésben, és 
jelzést ad a szervezet hidratáltsági állapotáról is. 
– A nyálban vannak többek között antitestek (ezek antibakteriális szerepet töltenek be), kálcium-
megkötő fehérjék (amelyek a fogzománc keménységét biztosítják és a fogszuvasodás ellen 
dolgoznak), lipáz nevű enzim (elindítja a szájban az emésztést), alfa amiláz (keményítőbontó 
enzim). Ez utóbbi például csak a szájban található, ezért ha nem rágjuk meg kellőképpen a 
falatot, a keményítők emésztése már nem lesz megfelelő. Ez pedig puffadáshoz vezet.
A fogak állapotával kapcsolatban a szakember hangsúlyozta: a genetikai adottság kérdéskörét nem 
lehet megkerülni. A hozott génállomány meghatározza ugyanis a fogszuvasodás hajlamát. A zománc 
keménysége befolyásolja, hogy át tud-e rajta törni a baktériumzóna. Előfordul például azoknál, akik 
puhább zománcot örököltek, hogy már tizenéves korban szinte az összes fogukat tömni kell.

Ugyancsak fontos a szájhigiéné kérdése, amivel sokat tehetünk a megelőzés 
érdekében. 
– Nagyon veszélyes, ha lepedék marad a rágófelületen, vagy a fogközökben, 
mert ez fogszuvasodáshoz, ínygyulladáshoz vezethet. A lepedékből a 
szánkban 24 óra alatt úgynevezett biofilm képződik, aminek a védelme alatt, 
az oxigéntől elzárt területen háborítatlanul tudnak szaporodni a baktériumok, 
és elindítják az ínygyulladást. Ez idézi elő később a fogíny visszahúzódását, ami 
végül a fogak meglazulásához vezethet.
A rendkívül lágy fogkefével elengedhetetlen az íny masszírozása. 

A frontfogak tisztítására – ajánlott a fogselyem használata, 40 év felett 
pedig – amikor az íny visszahúzódása miatt a fogak és az íny között egy A- 
alakú terület alakul ki – a fogközkefe.  

Szükség lehet még egycsomós fogkefére, amennyiben torlódtak a fogak, vagy 
a hátsó bölcsességfogakhoz nem férünk hozzá. A nyelvtisztító használata 

pedig mindenkinek hasznos a reggeli fogmosás előtt, lehetőleg még éhgyomorra, hogy az éjszaka 
során a nyelv felületére kicsapódott baktériumokat ne vigyük be a gyomorba. Napi öt perc alatt 
kivitelezhető. Ezzel viszont megvalósítható a tökéletes szájhigiéné.

A kínaiak szerint a szervezetben minden mindennel összefügg. És nem csak rossz fogak hatnak a 
szervezet minden részére, hanem a különböző betegségek is hatnak a fogakra. Az egész emberi 
szervezet egy energetikai rendszer. Így aztán akár a talpon, a szájban is megjelenik a szervezet 
egészének holografikus leképzése. Például a szemfogakhoz a máj és epe, a kisörlőfogakhoz a 
tüdő és vastagbél, a nagy örlőfogakhoz pedig a gyomor és a lép tartozik. A fogakhoz tartozó 
szervrendszerek mellett a csigolya szegmentek is meghatározhatók.



A fogszuvasodás okai között meghatározó szerep jut a hajlamnak és a szájhigiénének. 
– Először egy kis barnás elszíneződés jelenik meg a rágó felszínen, majd a baktériumzóna áttöri a 
zománcot. A dentin alatt lévő szövet már sokkal puhább, ott folytatódik a folyamat. Sokáig semmilyen 
tünetet nem tapasztal még az illető, majd egyszer elkezd a fog érzékeny lenni hidegre, melegre, sósra, 
édesre… Ilyenkor érdemes gyorsan felkeresni a fogorvost, mert hamarosan megjelenik a fájdalom is. 
Mégpedig este! Az energetikai rendszer felépítéséből adódóan a fogfájás este 7 és 8 óra környékén 
kezdődik, és reggel elmúlik. Este azonban ismét fájni kezd. A fogfájás azt jelzi, hogy a szuvasodás 
elérkezett az idegszálig. Itt már sok mindent nem tudunk tenni: a gyökérkezelés következik. Utána 
a fájdalom elmúlik, de a fog elhal. Biológiai fogászat szempontjából pedig minden elhalt dolog a 
szervezetben potenciális gócpont. 

Akkor sem szabad a fog meggyógyulásában reménykedni, ha a fájdalom fogorvos és gyökérkezelés 
nélkül megszűnik. 
Ez ugyanis azt jelenti, hogy elhalt. Ilyenkor elindul a kilökődés: kialakul egy gennygóc, és 
növekedésnek indul. Mégpedig azzal a szándékkal, hogy felpuhítsa a csontot a fog körül, és kilökje 
a szervezet magából. Amíg az immunrendszer tudja, ellenőrzése alatt tartja ezt a folyamatot. Ha 
tovább szaporodnak a baktériumok, bekövetkezik a gyulladás.

A leggyakoribb fogágyat megtámadó betegség az ínygyulladás. Ha nem sikerül a már említett 
biofilmet lemosni az ínyről és fogközökről, a benne lévő baktériumok méreganyagai elindítanak egy 
destruktív folyamatot: először az íny húzódik vissza – előtűnve a foggyökér szürkés-sárgás színe -, 
az ínyvisszahózódás után pedig megindul a csontleépülés is. Végső soron annyira leépülhet a csont, 
hogy kiesik a fog.”

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

– Dr. Illés Gabriella hét éve találkozott a Biyovis termékekkel. A napi praxisában a Herba Gold 
Szájvizet, a Herba Gold Aktív Balzsamot és a Herba Gold Foggélt azóta is alkalmazza.
A termékek nagy segítséget jelentenek a vérzés csillapításában, a sebösszehúzódás támogatásában, a 
gyulladás csökkentésében, a gyógyulási idő gyorsításában, a fertőzések elkerülésében. 

– Milyen tapasztalatai vannak a fogimplantátum tartósságát illetően?
– Amennyiben a szervezet egészséges, megfelelő a vitaminpótlás, adott a stresszmentes élet, meg 
tudjuk őrizni az íny egészségét, amennyiben százszázalékos titán ötvözet az implantátum anyaga, és a 
sebészi eljárás során a szakma szabályai szerint jártunk el, akkor az implantátum „örökéletű”. 

– Lehet-e negatív hatása a szervezetre a fémnek a szájban?
– Én biológiai fogászatot tanultam, és ebből a megközelítésből minden kívülről 
bejuttatott anyag, ami a szájban van, idegen anyag, vagyis nem tartozik a 
biológiához. Látni kell azonban, hogy az implantátumok iránt erőteljes 
igény mutatkozik, és napjainkban már kiváló minőségű implantátumok 
vannak. Nagyon érdekesnek tartottam a legutóbbi szakmai napon Andrej 
Gerasymenko, az ukrán természetgyógyász szövetség elnökének előadását, 
aki többek között arra is kitért, hogy a titán a vízjegyűekhez tartozó fém, ezért 
például azoknál, akiknek két tüzes jegye van, előfordulhat, hogy titán helyett 
az arany alkalmazása a szerencsésebb. 



– Véleménye szerint a bölcsességfogak esetében a megtartásra érdemes törekedni, vagy 
szerencsésebb inkább megszabadulni tőle?
– Ha a fogak helyzete olyan, a bölcsességfog után következő 7-es nagyörlő védelmében inkább 
feláldozzuk a bölcsességfogat. 

– A mindennapi foghigiénében hol a helye a Szájvíz és a többi Biyovis termék használatának?
A Herba Gold Foggélt ne csak fogmosáshoz alkalmazzuk, hanem tegyünk a fogkefére egy csíkot a 
foggélből, kenjük át vele a fogakat és az ínyt, és hagyjuk rajta öt percig, аkár belemasszírozva az ínybe. 
Addig nem öblítünk, a szánkban felszaporodó nyálat kiköpjük. Öt perc múlva kiöblítjük. Így beindítjuk 
a mikrokeringést. 
– Mi a véleménye az amalgámtömésről?
– Húsz éve nem tömünk amalgámmal. Mint tömőanyag jó és olcsó, de az összetételében – a 67 
százalék ezüst és a 32 százalék többféle fém reszeléke mellett – higany is található. Ezt az egészet 
géppel összekeverik, és keletkezik belőle egy új vegyület, az amalgám. Itt nem arról van szó, hogy 
a higany kioldódik, mert ez nem igaz! Viszont kopni tud, így pedig az emésztőrendszerbe kerül, és 
ha nincs a higany kivezetve, akkor raktározódik. Emellett a szájban lévő energetikai pontokat ez 
megzavarja. 

– Előfordulhat-e a szervezetnek ártó vegyület a mai divatos fehér tömésekben, illetve a fogászati 
kezelés alatt kerülhet-e káros anyag a szervezetbe?
– A régi, nem annyira jó minőségű tömőanyagokból sav szabadult fel, ami károsította a fogat. 
A mostani hetedik-nyolcadik generációs tömőanyagoknál ezt már kiküszöbölték. Fontos, hogy jó 
tömőanyaggal, jól legyen kivitelezve a tömés! Miután pedig bekerül a tömőanyag, egy úgynevezett 
biológiai cementtel lefedem.  

– Ajánlja-e elektromos fogkefe, fogzuhany használatát?
– Csak amibe benne van a nyomásérzékelő. A lepedék vaj puhaságú, eltávolításához nem erő, hanem 
jó technika és puhaság kell. A fogközöket pedig nem tudja tisztítani az elektromos fogkefe sem. 
A szájzuhanynál is megoszlanak a vélemények. Akkor praktikus a használata, ha a vízsugár jól állítható, 
és éppen megfelelő erősségű. 



Szeretettel ajánlom hát Önöknek az alábbi készítményeket, 
melyek sokaknak hoztak gyógyulást fogászati panaszaikban is:

HERBA GOLD Foggél:
- védi a fogíny és a száj nyálkahártyájának egészségét
- intenzíven tisztítja a fogakat a képződött lepedéktől
- a hatóanyagok egymás hatását kiegészítik, illetve felerősítik
- a foggélben lévő gyógynövény komplex intenzív gyulladáscsökkentő, 
regeneráló, sebgyógyító,    antibakteriális, vérzéscsillapító, a fogínyt erősítő, 
feszesítő, antioxidáns tulajdonságú
- a Q10 co-enzim- felerősítve a gyógynövény komplex hatását  gondoskodik 
a fogíny szöveteinek feszességéről, rugalmasságának megtartásáról
- herpesz esetén úgy gyógyítja meg a sebet, hogy  egyetlen  egyszer sem vérzik, 
nedvezik (kb. napi   5-8 kezelés szükséges)

HERBA GOLD Szájvíz:
- a szájüreg nyálkahártyáját, a fogínyt védő, ápoló, antibakteriális, antiszeptikus, 
  sebgyógyító, gyulladáscsökkentő, antioxidáns hatóanyagokat, többek  között 
  mirrha és centella asiatica kivonatát tartalmazza
- használata felerősíti a foggél biztosította hatásokat, befejezi a szájüreg és 
  fogak tisztítását
- intenzív antibakteriális hatást fejt ki, segít eltávolítani az esetleg megmaradt 
   lepedéket a fogak közül és a nyelvről
- antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatóanyagai miatt toroköblögetőként
   alkalmazva enyhíti, illetve megelőzheti a  megfázás vagy fertőzés okozta kisebb   
   torokbántalmakat
- belsőleg használva megkönnyíti az emésztést
- különlegessége, hogy külsőleg a pattanásos bőrre felvíve  gyors enyhülést, gyógyulást hoz

HERBA GOLD Aktív Balzsam:
Összetevői folytán (Ginkgo biloba, körömvirág, méz, béta karotin, A, E, B5 
vitaminok) kimagasló gyulladáscsökkentő, fájdalmakat enyhítő hatása van.
Praxisomban tapasztaltam, hogy a foghúzásoknál a friss sebre téve a 
sebgyógyulási időt és az utólagos panaszokat harmadára csökkenti, ezáltal a 
fogpótlásoknál komoly problémaként jelen- lévő várakozási időt is jelentősen 
lecsökkenti.
A Herba Gold Foggél, Szájvíz és az Aktív Balzsam együttes  és lelkiismeretes 
használatával a fogínygyulladásos esetekben végleges gyógyulásokat értünk 
el, a krónikus fogágy gyulladásokat  pedig  panaszmentessé téve hosszútávon 
stabilizálni tudtuk, megállítottuk a folyamatot. A súlyosabb esetekben az 
eredmény 2-3 hónap elmúltával már látható volt, azonban a későbbiekben 
folyamatos  fenntartó kezelés szükséges.



Gyakorló fogorvosként immár 26 éve keresem azokat a megoldásokat, amelyekkel segíteni 
tudnék a krónikus fogágy betegségben szenvedő pácienseimen.

A fogínysorvadás, amely később fogágy sorvadáshoz vezet, igen kellemetlen fájdalmas és 
hosszútávon veszélyes népbetegség, amelyet a 40 év alatti kezeltjeim 30-40%-ánál, a 40 év 
felettiek 50-60%-ánál, a 60 év felettiek kb. 80%-ánál tapasztalok.

A tudomány mai állása szerint több okra vezethető vissza a fogágy betegségek kialakulása: 
elsősorban öröklési hajlam, másodsorban stressz miatt bekövetkező emésztési problémák 
(a száj a gyomor tükre), valamint a szervezetből ki nem tisztított méreganyagok együttes 
hatása vezet az említett problémákhoz.

Bár sok ígéretes készítménnyel találkoztam az elmúlt években, de sajnos ezekből 
nem sok váltotta be azokat az eredményeket, amelyeket ígért, vagy vele szemben 
támasztottunk.
2007-ben azonban szerencsére megváltozott a helyzet, amikor találkoztam a Biyovis 
termékeivel, amely azóta is bizonyít nap mint nap a rendelőmben, és most már 
nyugodtan mondhatom, hogy kiállták az idő próbáját.

Praxisomban tapasztaltam, hogy a Biyovis Herba Gold Aktív Balzsam a foghúzásoknál a friss 
sebre téve a sebgyógyítási időt és az utólagos panaszokat harmadára csökkenti, ezáltal a 
fogpótlásoknál komoly problémaként jelen lévő várakozási időt is jelentősen lecsökkenti. 

A Biyovis Herba Gold Foggél, a Biyovis Herba Gold Szájvíz és a Biyovis Herba Gold Aktív 
Balzsam együttes és lelkiismeretes használatával a fogínygyulladásos esetekben végleges 
gyógyulásokat értünk el, a krónikus fogágy gyulladásokat pedig panaszmentessé téve 
hosszútávon stabilizálni tudtuk, megállítottuk a folyamatot. 

A súlyosabb esetekben az eredmény 2-3 hónap elmúltával már látható volt, azonban a 
későbbiekben folyamatos, fenntartó kezelés szükséges.

A különféle panaszok végleges megszüntetéséhez tapasztalataim alapján a tökéletes 
szájhigiénia mellett, egészséges életmódra való áttérés, méregtelenítés, megfelelő 
mennyiségű és minőségű folyadékbevitel, vitamin és ásványi anyag pótlás, valamint 
stressz oldás szükséges, mely termékeknek széles választékát kínálja a Biyovis.

Dr. Illés Gabriella
a konzerváló fogászat, 
a fogpótlástan, valamint a 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Biyovis Szakértő 
          Bemutatkozik:                  



Dr. Sánta jános 22 éve belgyógyász, 20 éve kardiológus, 1998 óta sportorvosként 
dolgozik. Korábban a hagyományos orvosi technikát alkalmazta, majd a 
természetes összetevőjű termékek felé fordult a figyelme. 

„A belgyógyászaton belül külön speciális terület a bélgyógyászat, amely nem csak a belek 
működésével foglalkozik, hanem az azt kiszolgáló egyéb szervekkel is. Én mindig zavarban vagyok, 
amikor azt tapasztalom, hogy orvosok elleneznek minden természetgyógyászati lehetőséget, vagy 
éppen fordítva: természetgyógyászok zárkóznak el az orvostudomány módszereitől. Fontos, hogy 
Önök, akik természettudományi készítményekkel foglalkoznak, bizonyos tudományos ismeretekkel, 
élettani alapokkal rendelkezzenek annak érdekében, hogy korrekt tájékoztatást tudjanak adni a 
termékekről. Így tudnak hiteles információkat adni azoknak az embereknek, akiknek a termékeket 
értékesítik. 

Be(é)lgyógyászat - természetesen

Az emésztőrendszer leegyszerűsítve 
egy tölcsér. 
A civilizált életforma egyik 
következménye, hogy sok szemetet 
beviszünk a szervezetünkbe: a 
különböző élelmiszeripari láncok, a 
gyorséttermek sokszor olyan anyagokat 
is tesznek a táplálékba, ami a szervezet 
számára mérgező. Az elfogyasztott 
táplálékot a fő emésztőnedveket 
termelő szervek apró molekulákra 
bontják. 
lesz, ami felszívódik a szervezetbe, a 
salakanyag pedig – a szájüreg nyelőcső 

gyomor belek utat megtéve – a végbélnyíláson keresztül távozik. 
A máj és hasnyálmirigy bár része az emésztőrendszernek, rajtuk a tápanyag közvetlenül nem halad 
át. Bizonyos enzimeket engednek be a 
tápcsatornába, és ezen kívül egyéb szerepük is van.

Mint arról esett már szó: az emésztés a szájüregben kezdődik.
Fontosak a jó fogak, hogy megfelelő módon legyen a táplálék elaprítva. 

Sánta jános
belgyógyász, kardiológus,
sportorvos 

Biyovis Szakértő 
          Bemutatkozik:                  
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Ha a gyors étkezés, nem megfelelő 
rágás következtében darabosan jut a 
táplálék a gyomorba, az már emésztési 
nehézséget jelenthet. Enzimek 
termelődnek a szájban. Ezek olyan 
fehérjék, amelyek más anyagokat apró 
molekulákra tudnak bontani, így a 
szervezet számára felszívhatóvá válnak 
ezek az elemek. 

A nyelőcső szerepe, hogy összekösse 
a szájüreget a gyomorral. Itt lúgos 
vegyhatás jellemző. A nyelőcső feladata kettős: egyrészt, hogy 
a táplálékot megfelelő irányba továbbítsa, másrészt pedig, hogy 
elzárja a gyomrot a nyelőcsőtől egy záróizommal, megakadályozva a 
táplálék visszafelé haladását. A gyomorban savas vegyhatás van. Míg a 
szájnyálkahártya, nyelőcső, belek a lúgos, a gyomornyálkahártya a savas 
hatás ellen védett. 
Már a szájnyálkahártyán keresztül is szívódnak fel anyagok – például 
nitrogliceirin – majd a gyomorból elsősorban a folyadék, az ásványi 
sók, és a vérképzés szempontjából fontos vas. Az alkohol például már 
a gyomorban elkezd felszívódni, ezért nem mindegy, hogy éhgyomorra 
fogyasztjuk-e, ahogy az sem, hogy milyen a minősége. Például a szénsav 
elősegíti az alkohol gyors felszívódását, ezért hat gyorsabban a pezsgő, 
mint a bor. A férfiak egyébként azért bírják jobban az alkoholt mint a 
nők, mert a gyomrukban több alkoholbontó enzim van. 
A nyelőcső és a gyomor átmenetében lévő záróizom renyhesége az 
úgynevezett reflux betegség. A civilizált életforma egyik következménye, 
hogy ritkán eszünk, nagy mennyiséget. Ennek következtében az izom 
nem tud megfelelően zárni, és a gyomorsav átjutva a nyelőcsőbe akár 
még a szívinfarktus tüneteivel is összetéveszthető fájdalmat, égető 
érzést tud produkálni. 

Természetesen a BIYOVISnak meg vannak erre a válaszai. 
Javaslatom: Herba Gold Szájvíz, gyulladáscsökkentő Aloe gél, 
valamint Purex 1 tea. 

A nyombél vagy patkóbél a bélcsatorna gyomor utáni része, ide kerül 
a gyomorból a savas tápanyag. A rajta lévő nyíláson keresztül kerül a 
bélrendszerbe az összes anyag, amit a hasnyálmirigy és máj termel. 
Ezek kívül vannak a bélcsatornán, de amit termelnek, itt beleömlik 
a patkóbélbe. Nem csak emésztő enzimek, hanem lúgos kémhatású 
anyagok is. Innentől ismét a lúgos vegyhatás lesz jellemző.
A gyomor szempontjából a hyperaktivitás nem annyira veszélyes. 
A nyombél már sokkal érzékenyebb a túlzott savtermelésre: 
elfekélyesedhet. A nyombél extrém ritkán rákosodik el, a gyomorrák 
viszont lényegesen gyakoribb. Ennek hátterében a civilizációs táplálékok 
és a sok méreganyag van. 
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Megoldás lehet az Alka-Line lúgosító cseppek, a Herba Gold Szájvíz, és az Aloe juice 
gyulladáscsökkentő, emésztést elősegítő hatása. 
Divatos téma a savasodás, de sok tévhit lengi körül. 
Nem attól következik be, hogy sok a gyomorsav – hiszen az nem szívódik fel a szervezetbe – hanem 
az emésztési folyamatok során olyan végtermékek keletkeznek, aminek savas a Ph-ja. 
Ez az anyagcseretermék kerül be a keringésbe, és tolódik el a szervezet Ph-ja savas irányba. 

A folyamatban a stresszhormon termelődése és az egészségtelen ételek is szerepet játszanak. 
A tünetek: elhízás, túlsúly, állandó fáradság, emésztési zavarok, savtúltengés, reflux, de 
előfordulhatnak még bőrkiütések, allergia, asztma, gyors öregedés, depresszió, narancsbőr is…
Ellenszere: Alka-Line cseppek (ph-kiegyensúlyozó hatás)

Máj-hasnyálmirigy 
Az epevezetéken jut az epe a nyombélbe, az epén keresztül választódnak 
ki a méreganyagok. 
A hasnyál különböző enzimeket termel. Alapvetően háromféle 
tápanyagot viszünk be a szervezetünkbe: szénhidrátot, zsírokat és 
fehérjéket. A hasnyálmirigyben lévő enzimek apró molekulára bontják 
ezeket, és így halad tovább a táplálék a vékony- és vastagbélbe. 

A portális keringés
A hasüregi szervek területéről összeszedődő vénás vér a portális vénán 
át a májba jut. Ez a máj területén finom hálózattá bomlik, átszövi a máj 
egész állományát, majd ismét egyre nagyobb vénákká egyesül, és jut 
végül a szívhez vezető fő vénába. Így a tápcsatornából felszívódott 
anyagok csak a máj anyagcserét szabályozó és méregtelenítő „szűrőjén” áthaladva jutnak a 
vérkeringésbe. 

Ez mutat rá, hogy a vese mellett miért a májunk a legfontosabb méregtelenítő szervünk. A májnak 
mindenben szerepe van a szénhidrát anyagcserétől a fehérje anyagcserén át az immunrendszerig. A 
megfelelő májanyagcsere biztosítja azt is, hogy a koleszterinből hasznos anyagok, például ösztrogén, 
progeszteron képződjenek. 

A bélrendszert egy hosszú csőként lehet elképzelni, ahol a redők a felület megnövelését szolgálják. 
Így sokkal nagyobb lehetőség van a tápanyagok felszívódására, azonban ezekben a kis mélyedésekben 
meg is állhat a tápanyag. 
A pangás viszont a méreganyagok felszívódására több időt és lehetőséget kínál. 

A civilizáció káros hatásait kikerülni lehetetlen. Tökéletes bioterméket ma már nem tudunk 
fogyasztani, és a káros anyagok az élelmiszer mellett a levegőből is bekerülnek a szervezetünkbe. 
Válaszként fokozni kell azoknak a szerveknek a működését, amelyek az emésztő enzimeket 
termelik, gyorsítani a salakanyag kiürülését, és gátolni a káros anyagok felszívódását.  



A Purex Phase I. család elvégzi a gyomor-bélrendszer takarítását. 
A működés gyorsításával a méreganyagok felszívódási lehetősége 
csökken, viszont – éppen azért, mert a bélredőkben kevesebb időt 
tölt el a tápanyag – bizonyos anyagokat el is veszítünk. 

Ezeket pótolja vissza a Purex Phase II. 

Ezt követi a III. csomag, a szív- és érrendszer tisztításával, majd a 
IV., amely a májműködés fokozásán keresztül méregteleníti a szervezetet. 
Mindezt támogatva a különböző táplálék-kiegészítőkkel pótol-
hatók azok az anyagcsere termékek, amelyeket a szervezet kóros 
körülmények között elveszít. 
A program hatása: gyorsabb kiürülés, a méreganyagok 
felszívódásának ideje csökken, az élettanilag hasznos anyagok 
felszívódása növekszik, a testsúly csökken, jobb közérzet, normál 
bélflóra, kitisztított szív- érrendszer, jobb közérzet, jobb emésztés, 
jobb életminőség. 

A májkárosodás oka, következménye, és a megelőzés lehetőségei:
A különböző toxinok – a növényvédőszerek, szerves oldószerek 
stb… következtében – a májba kerülnek, és pusztítják a májsejteket. 
Így folyamatosan csökken azoknak az enzimeknek a mennyisége, amelyek ezeket az anyagokat le-
bontják, kiürítik, az epébe továbbítják.

Elsőként zsírsejtek veszik át a májsejtek szerepét. Ebből lesz a zsírmáj. A máj először megnövekszik 
a zsírtól, ezt követően pedig kezdődik a májzsugor. A szervezet csodája, hogy elég a májsejtek 10 
százaléka ahhoz, hogy a teljes máj működése helyreálljon.
A májsejtek regenerációja a Purex Phase IV. csomaggal lehetséges. 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
– Mit tanácsol Crohn betegség esetén?
– Autoimmun gyulladás lévén minden olyan termék jótékony hatású lehet, ami csökkenti a gyulladásos 
folyamatokat, erősíti az immunrendszert. Ajánlott továbbá a bélmobilitás fokozása is, mert nem pang 
a tápanyag. Mivel a tápanyag felszívódása sem megfelelő ezeknél a betegeknél, az ásványi anyagokat, 
nyomelemeket pótolni kell a szervezet számára. Érdemes figyelmet fordítani a máj regenerálódására 
is, de én elsősorban a gyulladáscsökkentő, bélmozgást fokozó és immunerősítő anyagokat javaslom. 

– Sportorvosként ajánlja-e a fokozott fehérjebevitelt?
– A fehérjebevitel aránya egészséges szervezet esetén 2 gramm testtömeg kilogrammonként. 
Sokan különböző fehérje kivonatokat is használnak, én ezt semmiképpen sem tanácsolom. 
Többek között azért, mert sokszor nem tudjuk pontosan, hogy mi van ezekben a tápanyag-kiegészítők-
ben.  Egészséges táplálkozással a fehérje felszívódást nem tudjuk túlzásba vinni! 

– Purex IV. csomag használatával várható-e, hogy más szervrendszer, például a hasnyálmirigy 
működése is javulni fog?
– A hasnyálmirigynek inzulintermelő szerepe is van. A Purex Phase IV-nek közvetett hatása lehet a szén-
hidrát anyagcserére azzal, hogy regenerálódnak a májsejtek.



          Stressz

Barát, vagy ellenség?
Ha felmérést végeznénk e témában, korunk első 
számú „közellenségei” között minden bizonnyal 
előkelő hely jutna a stressznek. 

Különös ez, ha végiggondoljuk, hogy e fogalom 
ismeretlen volt a természet elemi erejével küzdő, 
háborúkkal sújtott, éhezéssel, nélkülözéssel terhelt 
évezredek során. Napjaink civilizált embere, a 
felgyorsult technikai és informatikai fejlődés 
haszonélvezője viszont nem találja még a kiutat a 
stressz önemésztő útvesztőjéből. Mindhiába keresi 
keleti filozófiákba burkolózva, mesterségesen 
szellőztetett konditermek futógépein, a vetített 
erdei ösvények illúziójába feledkezve, kimerülten is 
álmatlanságtól szenvedve… 

De hát mi is a stressz valójában? Tényleg ellenség? 
Valóban jobb, teljesebb, könnyebb, boldogabb 
volna az életünk nélküle? léteznek tuti módszerek, 
amelyeket alkalmazva végérvényesen kizárhatjuk 
mindennapjainkból? Egyáltalán: akarjuk-e kizárni, 
vagy egyszerűen csak jó volna megzabolázni és 
irányításunk alá vonni? 

Mindahányszor amikor valakit a stresszre hallok 
panaszkodni, Popper Péter örökbecsű szavai jutnak 
eszembe: tényleg stressz nélküliségre, a giliszta 
eseménytelen életére vágyunk? 

Hát persze, hogy nem erről van szó! De még mielőtt válaszolnánk, ismerjük meg a stressz fogalmát, 
hatásait, szerepét a mindennapjainkban, teljesítményünkben, egymáshoz való viszonyunkban, és az 
önmagunk megismerése felé vezető úton!  

A stressz „atyja”
A stressz fogalmát Selye jánosnak köszönheti a világ. 
A huszadik század legnagyobb hatású gondolkodói között számon tartott tudós 1907-ben született 
Bécsben, magyar apa és osztrák anya gyermekeként. A ma már világszerte Hans Szelie-ként ismert 
orvos-kutató 29 évesen dolgozta ki stresszelméletét, és ezzel meg is alapozta a világhírt, amit további 
több tucat könyv és mintegy 1700 tudományos közlemény teljesített ki.

A stressz Selye János szerint a szervezet nem specifikus reakciója minden olyan ingerre, amely 
kibillenti eredeti egyensúlyi állapotából, alkalmazkodásra kényszeríti. 



Csaba György így magyarázza a stresszelméletet és az általános adaptációs szindrómát:
Amikor egy élő szervezetet valamilyen speciális inger ér, arra meghatározott módon reagál. 
Ha például valamilyen tárgy közeledik hirtelen a szem felé, a szemhéj lecsapódik, de csak a szemhéj, 
más nem mozdul. Ha szálka szúródik a kezünkbe, elkapjuk, de csak azt a kezünket, amelyikbe a 
szálka fúródott. Ezek úgynevezett specifikus reakciók, amelyek nem érintik a szervezet egészét. Ha 
viszont a sínek között állunk, és megpillantjuk a felénk rohanó vonatot, akkor menekülni próbálunk, 
amihez az egész szervezet aktiválódására van szükség. Beindul a Cannon által leírt vészreakció. 
Ennek során többek között gyorsul a szívműködés és a légzés, emelkedik a vérnyomás, élénkül az 
agy tevékenysége, több vérhez és több energiához jutnak az izmok, egyes – a válaszreakcióban nem 
szükséges – testtájakon viszont összehúzódnak az erek, kitágul a pupilla… 

Ez a bonyolult és összefüggő reakció a szervezet védekezésének szolgálatában áll, és lehetőséget 
teremt a harcra vagy a menekülésre (fight or flight, érts: üss vagy fuss). 

Gyakorlatilag akármi is „támadja meg” a szervezetet, az általános, egységes választ vált ki, tehát a 
szervezet ugyanazt a mechanizmust indítja be.  Ez a reakció vagy le tudja küzdeni a veszélyeztető 
hatást, vagy nem, de semmiképpen sem tartható fenn sokáig. 

Ha viszont az inger mégis fennáll továbbra is, akkor kialakul egy adaptációs fázis, vagyis a szervezet 
igyekszik alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ha a külső hatás nagyon tartós – ezt 
nevezzük harmadik fázisnak -, akkor a védekezési mechanizmus kimerül, és az egyed el is pusztulhat.

Az élet sava-borsa
Selye a provokáló tényezőket stresszoroknak, az állapotot stressznek nevezte el. A háromfázisú 
rendszer pedig, amely a védekezési mechanizmusban részt vesz, az úgynevezett általános adaptációs 
szindróma.  

Létezik tehát „jó stressz”. Ezzel bárki egyetért, aki valaha volt már mondjuk szerelmes, vagy 
megtapasztalta, amikor a vizsgadrukk hatása alatt olyan kérdésekre is játszi könnyedséggel válaszolt, 
amiről addig fogalma sem volt, hogy tudja. Ezért mondhatta Selye jános egyrészt, hogy „a stressz az 
élet sava-borsa”, vagy hogy „a stresszmentes állapot a halál”…  A jó és rossz stresszt külön elnevezést 
is kapott. Az eustressz leküzdhető, akár inspriáló is lehet, míg a distressz ártalmas. Valójában azonban 
szinte lehetetlen egyértelműen megkülönböztetni egymástól a kettőt. Annál is inkább, mert az 
eustressz bármikor átcsaphat distresszbe. Emellett ott van még az egyéni tűrőképesség is, amit pedig 
számtalan tudatos és tudatalatti tényező befolyásol. 

Megbetegít
Selye jános elméletéből kiindulva az utóbbi száz évben 
rengeteg megállapítás született a stressz és a betegségek 
közötti összefüggésekről. A legnyilvánvalóbb összefüggéseket 
a magas vérnyomással, a szívbetegségekkel és a gyomor-, 
valamint nyombélfekéllyel kapcsolatban sikerült kimutatni, 
de azt minden bizonnyal már mindannyian megtapasztaltuk, 
hogy rombolja le az immunrendszerünket a tartós stressz, s 
válik elindítójává fertőzések, krónikus és akkut betegségek 
egész sorának. Szaknyelven szólva a „hosszú adaptációs fázis” 
kimerültséghez, koncentrációzavarhoz, letargikus állapothoz 
vezethet. 
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A krónikus stressz hatására megsokszorozódik a pszichoszomatikus betegségek előfordulásának 
esélye is, közöttük például az asztma, a krónikus fejfájás, a pajzsmirigy-túlműködés, az 
álmatlanság, az irritábilis vastagbél szindróma, egyes bőrbetegségek, impotencia, az 
alkoholizmus, a kábítószerfüggés, a pánikbetegség, vagy a depresszió. Ma már tudományos 
bizonyítékok vannak arra is, hogy a súlyos és tartós pszichés stresszállapot a rosszindulatú 
daganatok előfordulásának esélyét is növeli.

A stresszorok
Tízből nyolc magyar felnőtt saját bevallása szerint rendszeresen stresszben él – állapította meg a 
GfK lHS HealthCare felmérése. A negatív hatások gyakran a munkahelyi túlterheltség következtében 
jelentkeznek, de a legkülönbözőbb pozitív, vagy negatív változást előidéző élethelyzetek is ide 
sorolhatók. Gerhard leibold kutatásai alapján a leggyakrabban előforduló úgynevezett stresszorok – 
azaz stresszt előidéző okok – közé sorolható többek között a házas- vagy élettárs, más hozzátartozó 
halála, a válás, a betegség, sérülés, baleset, a házasság, a munkahely elvesztése, a nyugdijazás, 
családtag egészségváltozása, terhesség, szexuális problémák, gyermek születése, új foglalkozás 
elkezdése, az anyagi veszteség-nyereség. Könnyen belátható tehát, hogy a stresszmentes élet utópia.

Mégis mi az oka annak, hogy míg az egyik ember napról napra bölcsebbé, kiegyensúlyozottabbá, 
ellenállóbbá válik az élet megpróbáltatásainak – hívjuk ezeket stresszoroknak – a következtében, 
addig mások összeroppannak a leghétköznapibb terhek súlya alatt? A válasz minden bizonnyal az 
egyéni stressztűrő-képességben (is) keresendő, ami viszont folyamatos önneveléssel és bizonyos 
technikák alkalmazásával fejleszthető.

Az imént már említett hazai felmérés tanúsága szerint a stressz hatásait legtöbb honfitársunk 
testmozgással, így sporttal és sétával igyekszik levezetni. Sokan alkalmaznak relaxációs technikákat, 
vannak, akik a meditációt hívják segítségül. 

Megint mások képesek a 
mindennapok gyakorlatába átültetni 
a legnagyobb bölcsességet ami 
mentén ember az életét rendezheti, 
amit Friedrich Oetinger így 
fogalmazott meg: 
”Adassék nékem annyi lelki erő, hogy 
mindazt elfogadjam, amin változtatni 
nem tudok, és bátorság ahhoz, hogy 
mindazt megváltoztassam, amire 
képes vagyok, és bölcsesség ahhoz, 
hogy el ne tévedjek közöttük.” 

Vagy „egyszerűen” csak szívből 
képesek kimondani az imádság 
szavait:

„Legyen meg a Te akaratod!”



A stressz az élet szerves része
Részlet dr. Guseo András előadásából

A stressz az életünk része. 
Ahhoz, hogy ne teljen eseménytelenül és unalmasan, kellenek a 
kihívások, változások. 
A kérdés tehát nem az, hogy hogyan lehet elkerülni a stresszt, 
sokkal inkább az, hogy fel tudom-e dolgozni, vagy nem. Ebben 
segít a tudatosság, vagyis hogy kontroll alatt tudom-e tartani az 
engem ért stresszhatásokat.

Harcolj vagy menekülj! 
Ez a két választás van veszélyhelyzetben. Ilyenkor fel kell tudni 
mérni, hogy mi a stressz, mit érzek, és hogyan tudom feloldani. 
Egy bölcs megfogalmazás szerint stressz akkor jön létre, amikor 
az agy megtiltja a testnek, hogy fenékbe rúgjon valakit, aki 
megérdemelné. 

A stressz adódhat a mindennapi megterhelésből, munkahelyi 
vagy magánéleti nehézségekből, de talán a leggyakoribb, amikor 
az idő nyomása nehezedik ránk: odaérek-e, le tudom-e adni, 
teljesíteni tudok-e… 
Fáradtan megyünk haza, otthon a család ránk zúdítja az összes 
problémáját, így otthon sem tudunk megnyugodni. Ez megterheli 
a szervezetet kortól függetlenül. Sorra veszítjük el értékes 
fiataljainkat: évente 10 ezerrel többet, mint korábban.
Kopp Mária hívta fel a figyelmet elsőként erre a jelenségre, ami kétségtelen összefüggésben van 
a stressz feldolgozatlan hatásaival, és következményeivel: az idegességgel, ingerlékenységgel, 
feszültséggel, az ebből adódó fáradékonysággal, és elhamarkodott döntésekkel…  

A stressz szervezetre gyakorolt hatása még nem ismert maradéktalanul. 
Azt azonban tudjuk, hogy mobilizálja a szervezet immunvédekezését, az termel bizonyos hírvivő 
anyagokat, mindezek hatására megjelenik a fáradtság, fáradékonyság. Stresszhelyzetben 
megszűnik az ésszerű gondolkodás. 
Ha ezt érzékeljük magunkon, kapcsoljunk ki, húzódjunk félre, mozgassuk át a testünket! 
Ezzel felfrissítjük a vérkeringést, gondolatainkat kizökkentjük, és kikeveredünk az aggódásból. 

A stressz lehet fizikai és lélektani, ahogy a tartós stresszhatás következménye is lehet testi, vagy lelki. 
Előfordul, hogy az idegesség hatására megemelkedik a pulzusunk, de ha tartósan fennáll ez az állapot, 
lehet, hogy álmatlanok leszünk, emelkedik a vérnyomás, megjelenhet a fekély-, az autoimmun, vagy 
éppen a daganatos betegség...  
Ez függ attól is, hogy milyen erős, milyen tartós hatásról van szó, és hogy milyen az egyén 
stresszmegoldó képessége. 

Vannak veleszületetten jó stresszkezelők, de ezt a képességet lehet fejleszteni is. Vannak azonban, 
akik a könnyebb megoldást választják, és nyugtatóhoz, alkoholhoz, tudatmódosítókhoz nyúlnak. 

Dr. Guseo András 
ideggyógyász és pszichiáter, az 
Orvostudomány kandidátusa, 
Fejér Megye 2008 évi Príma 
Díjasa tartja, aki a pszicho-neu-
ro-immunológia hazai úttörő 
képviselője, és azon kevés 
(ideg)orvosok egyike, aki a 
funkcionális orvoslást képviseli, 
azaz nem a tüneteket, hanem 
az embert gyógyítja.
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léteznek az életünkben úgynevezett mikrostresszek. Ezek olyan apró mindennapi problémák, 
amelyek állandóan jelen vannak és már észre sem vesszük. Cseppenként gyűlik a pohárba, ami 
egyszer csak túlcsordul, és megjelenik a tünet. Például a fejfájás.

Gyakran mondom a betegeimnek: ha rajzszegen állsz, nem fájdalomcsillapítót kell bevenni, hanem 
leszállni róla. A stresszről is magunk döntünk. 
Mondjuk, elfogy a mozijegy. Az egyik ember ideges lesz, hagyja az egész napjára rátelepedni ezt a 
negatív élményt. A másik legyint rá, és továbblép. Fontos tudni, hogy minden alkalommal, amikor a 
stressz szituációra visszaemlékszünk, a szervezetünk ugyanazt a stressz élményt játsza végig, mint 
amikor átélte. A gondolatot kell legyőznünk magunkban, hogy ne hasson ránk hosszú ideig.

Az 50-es évek végén végezték el azt a kísérletet, amelynek a célja annak vizsgálata volt, hogy 
miként hatnak ránk a gondolataink. Két csoportra osztották a végzős hallgatókat, az egyik csapat 
azt a feladatot kapta, hogy húsz percben írja le élete legkellemesebb, a másik a legkellemetlenebb 
élményét. Ez után védőoltást kaptak mindannyian. Fél évig követték a szervezetük reakcióit, és a 
kellemes élményt leírok immunrendszere ötször erősebbnek bizonyult, mint a másik csoport tagjaié. 
Akik a stressz mindennapi nyomásában élnek, kifejezetten szükséges számukra egy megfelelő 
stresszoldó rendszer kialakítása és használata. Erre számos adat hívja fel a figyelmet. Mint például 
az, hogy a magyar férfiak 64 százaléka nem éri meg a 65-dik életévét. Vagy a stressz és a rák közötti 
összefüggést bizonyító állatkísérletek. 

Komoly tanulságokat hozott például, amikor ráksejteket építettek az állatok bőre alá, és különböző 
hatások következményét figyelték meg. Amikor az állatot stresszelték, 73 százalékban alakul ki rák. 
Amelyik állatot nem érte stressz, ott 46 százalék volt a rák előfordulási aránya. Amelyik csoport 
pedig rendszeres stressznek volt ugyan kitéve, de megtanulta azt kivédeni, ott 37 százalékos volt a 
megbetegedési arány. 

Tehát ha van megfelelő stressz-megoldó képességed, akkor ki tudod védeni a legkellemetlenebb 
hatásokat is. Azok az emberek, akik az életüket gyakori apró örömökkel szépítik, könnyebben, 
lazábban reagálnak a kihívásokra. 

A pozitív érzelmek nyíltabbá teszik az em-
bert. Ezek a technikák hihetetlen előnyökkel 
járnak! 
Ilyen például egy egyszerű módszer, az 
örömkő alkalmazása:

Örömkő
Válassz ki egy követ, amit mindig a 
zsebedben, vagy a táskádban tartasz, és 
ha öröm ér, pozitív gondolatod támad, 
„szorítsd bele” az örömödet! Este, amikor 
lefekszel, végiggondolod az egész napot, és 
a követ a kezedben tartva felidézed a nap 
örömeit. 
Mindegyiknél elmosolyodsz, és megköszönöd. 
Így egyetlen örömmel háromszor foglalkozol. Figyelembe véve, hogy egyetlen mosoly két órára 
harmonizálja a belsőnket, máris sokat tettél magadért!



Kétperces relaxáció
Hasonlóan jótékony módszer még például a kétperces re-
laxáció, amikor egy jó dologra gondolok, ami velem történt, 
közben mosolygok, mély lélegzetet veszek, és kifújom a fes-
zültséget, ellazítva a testemet.

A mindennapi boldogság nem a mindennapi stressz csök-
kentésében, vagy elkerülésében rejlik!  Rutinszerűvé kell vál-
nia, hogy felismerem, és a javamra fordítom a stresszhelyz-
eteket. Hogy szembe nézek vele: ezek a gondolatok számomra 
ártalmasak, és stopot mondok a negatív gondolatoknak. 
Mondd, hogy stop, és vegyél mély lélegzetet!

Gondolati relaxáció 
lehunyom a szemem, a lélegzetet az orron át veszem, szájon 
át kifújom. A kilégzés közben mondj egy rövid szót, pl. békés, 
vagy jól vagyok – ezt ismételd tíz percig. A gondolatodat 
tartsd a testeden, és választott szavaidon! A lélegzeted lassú 
és egyenletes legyen. 

A légzés a stresszes helyzetet képes oldani. A szívritmus és a 
stresszhormon mennyisége csökken, megnyugszol. 

Lassú légzés
Az összes relaxációs technika alapja a lassú légzés. Has-
ba szívom a levegőt, amikor a has és a mellkas is tele van, 
megállítom, benntartom, és lassan ki. Négyig számolva 
beszívom, háromig bent tartom, négyig lassan kiengedem, 
háromig szünet. Míg ezt a légzést folytatom, a gondolataimat 
lecsillapítom. Képzeletben elmegyek egy másik, egy örömteli 
helyre, és azt mondom, jól érzem magam. 

Gondolataiddal táplálod sejtjeidet
Ha valakinek fizikai problémája van, a gondolatai is a problé-
ma körül járnak. Gondolataimat az idegsejtjeim produkálják. 
Ezek áramot termelnek, plusz kémiai anyagot és ezekkel köz-
lekednek. Az áram gyorsan halad, míg a kémiai anyag lassan. 
De bekerül a véráramba. A véráram táplál minden sejtemet, 
és tőlem függ, hogy mivel. 
A gondolataink elektromágneses hullámokkal terjednek, en-
nek következtében akár 300 ezer kilométer/mp sebességet 
elérnek. 
Tőled függ, mit szállítanak: nevetést, örömöt, depressziót, 
szomorúságot… azt kapják a sejtjeid. 

A humor a legjobb ellenszere a stressznek. 
A nevetés mérhető elváltozást hoz létre a vérben. 



Ne panaszkodj! A problémák 80 százaléka orvosi beavatkozás nélkül megold-
ható. Az eszközök: diéta, mozgás, jó alvás, mérgek eltávolítása a szervezet-
ből, fizikai terhelés, gyógyszer helyett pedig tudatos stresszkontroll. 

Alapszabályok:
- Ne panaszkodj! 
- Ha valamit nem szeretsz, változtass rajta!
- Ha nem tudsz változtatni rajta, akkor változtass a gondolkodásodon! 

A panasszal a problémát erősíted. 
“A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni 
gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” (Albert Einstein) 

Buddha ezt így fogalmazta meg: az vagyok, amit gondolok.

A stressz leküzdésének módszerei és stratégiája: 

Fontos a nyugodt alvás! 
Szabadulj meg a túlsúlytól, a fehérliszt és a cukor túlzott fogyasztásától!
Kerüld a nagyüzemi ételeket, búzakeményítő helyett fogyassz zöldséget! 
A rossz olajokat – kukorica, napraforgó, szója, repce – cseréld jó olajra: olíva és kókusz, tökmagolaj. 
A napközbeni nasi lehetőleg magyar magvak legyenek, kávé helyett fogyassz zöldteát (a kávé emeli 
a stresszhormont)! 
Étkezésedben fő elv a mértékletesség legyen: 3 óránként egyél, és ne feledd az ökölszabályt! 
Fontos a megfelelő, szívet és tüdőt megdolgoztató testmozgás hetente legalább háromszor 45 per-
cen át. Ez lehet séta, sietés és kocogás 100 méterenként váltva. 
Készíts leltárt a sresszeid okozóiról! Mi az, ami a legjobban bánt. Mi az, ami mindig visszatér a 
gondolataidban, ami nem hagy nyugodni. Mi az, ami elszomorít. Ezeket írd le, vezess róla naplót, és 
jegyezd fel azt is, hogy mivel tudod helyettesíteni. 
Fokozd az önismeretedet! 
Szervezd meg jobban az életedet, hogy ne legyen állandó rohanás és kapkodás.
Foglalkozz többet hobbiddal, végezz fizikai gyakorlatokat, mert az örömhormont (endorfint) ter-
mel, ami a stresszhormon legjobb ellenszere.
Keresd a kapcsolatot a barátaiddal és kerüld a lemerítő emberi kapcsolatokat.
Érdemes naplót vezetni, akkor nyomon követheted a fejlődésedet. A naplóban az a legfontosabb, 
hogy leírom, kiírom magamból. Az már fél megoldás. 
Legyen a mindennapi életünk része a stresszkezelés! A siker titka a rendszeresség, és hogy semmit 
ne vigyünk túlzásba!

Életmódbeli tanácsok:
légy tudatában annak, hogy tested és a gondolataid hatnak egymásra. Foglalkozz az álmaiddal, 
a testeddel, csökkentsd a stresszt, tornázz, táplálkozz okosan! Alakíts ki magadnak egy 
szorongáscsökkentő rítust! Tanulj meg távolságot tartani negatív gondolataidtól! Ha egy 
bizonyos technikát, napirendet, vagy szokást tudunk tartani 30 napig, kialakul a szervezetben egy 
reflexmechanizmus, beépül a vegetatív idegrendszerbe, és kialakít egy belső tréningfolyamatot. 
Olyan lesz, mint egy reflexhorgony.
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Molnárné Haholt 
Zsuzsanna védőnő, 
egészségneveléssel 
foglalkozott, ma 
természetgyógyász, 
biorezonanciás 
életmód-tanácsadó 
és terapeuta, 
fitoterapeuta.

Gyógynövények és hatásuk 
a BIYOVIS termékekben

Részlet Molnárné Haholt Zsuzsanna előadásából:
(Azokról a BIYOVIS termékekről beszélt a Szakmai Napon, amelyeket jó szívvel
ajánl a stressz-tolerancia erősítéséhez.) 

“Nem az a fontos hogy milyen stressz ér, hanem az, hogy a szervezeted 
hogyan reagál. A stressz mennyisége pedig attól függ, hogyan reagálunk 
a sztresszorokra. Az életmódunk és a megfelelően kiválasztott táplálkozás-
kiegészítők tudnak ebben segíteni.”

A stressz hatása a szervekre, szervrendszerekre

Idegrendszer: Alvászavar, szorongás jelentkezhet, mivel megváltozik a 
hormonális rendszerünk, nem csak a stresszhormon, hanem a többi is: 
az immunrendszer, a vérképző rendszer, az emésztőrendszer, a szív- érrendszer, a mozgás és ízületi 
rendszer.

Ajánlott: 
Bioprotector termékek
Harmonizál, a nagyfeszültségű távvezetékek, a sugárzások, a padlófűtés, a negatív elektromos rezgés, 
a mobiltelefon, a tv és számítógép káros hatásait enyhíti. Bioprotector Home – az alvásidőnket és a 
teret harmonizálja, a mélyalvás REM fázisát bizonyítottan segíti.

Ganovis kapszula, M’Essence bio gomba kivonatok
Egyik alkotóeleme a pecsétviaszgomba. Ez egy alkalmazkodó gyógynövény, amely felismeri 
a szervezetben a problémát, és ott fejti ki hatását. Az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy 
immunrendszer erősítő, ezáltal tumor-gátló. Az allergiás reakciót enyhíti, vírus- és gombaölő, 
nyugtató hatású, elősegíti a boldogsághormonok termelődését, ebből adódóan depresszióra is 
jótékony.

Melissan kapszula
Alkotóeleme a citromfű, melynek legjobban a nyugtató hatását ismerik, pedig bizonyítottan vírusölő 
is. Azoknak javasolhatjuk, akiknek szorongó, stresszes az életük. jó emésztésjavító, epehajtó, 
gyermekeknél is lehet alkalmazni.



LC Vitamin
A C-vitamin az egyik legfontosabb vitamin, amire nagy mennyiségben van szüksége a szervezetünknek. 
Csipkebogyót tartalmaz, cukorbetegségben is jó hatással ajánlhatjuk. B1, B2, P és K vitamin tartalma 
miatt erősíti az idegrendszert, és nyugtató hatású. 

Feketeáfonya rágótabletta
Nagyon fontos összetevőket tartalmaz, hatása például a szemben található retinasejtekre jótékony.

Alka-Line csepp
Kálium az egyik hatóanyaga, lúgosító csepp. Tudni kell, hogy nem csak a táplálék, hanem a 
negatív gondolataink is savasítják a szervezetet. Az idegszövet működéséhez, a szív egészségéhez 
elengedhetetlen. A sav-lúg egyensúly szabályozása a gyomorsav, a vércukorszint esetében is 
sarkalatos pont. A lúgosítást nyers zöldséggel és gyümölccsel tudjuk segíteni a szervezetünknek.

Recnacol cseppek
Hatóanyaga a búzacsíra. Tartalmaz B-vitaminokat, nyomelemeket, ásványianyagokat, antioxidánsokat. 
Szív-érrendszeri betegségekben esetén fontos, hogy búzacsírát fogyasszunk.
Gingko-biloba/ Recnacol csepp
A memória, az agyi keringés javítására a leggyakrabban használt gyógynövény. Segíti az emlékezetet 
és a koncentrációt, stresszoldó, nyugtató hatása is van. Fokozza az agyi vérkeringést, az érfalak 
rugalmasságát, agyi érelmeszesedésnél, memóriazavaroknál alkalmazható. 

MultiDrops cseppek
Összetevői közül a zeller idegerősítő, nemi hormon termelő, magas a mész és foszfor tartalma, 
csontritkulás megelőzésére is alkalmas. Étvágycsökkentő és nemi vágy serkentő hatású, segíti a 
veseműködést.

Purex Phase 1 kapszula
Hétféle gyógynövényből készül. Ezek közül a Borsmenta amellett, hogy jó parazitairtó, segíti az 
emésztést, puffadásgátló, gyulladáscsökkentő gyógynövény, menstruációs görcsoldó, enyhe 
nyugtató hatású. Túladagolva élénkít, illóolaját fertőtlenítőnek használjuk, vérkeringés fokozó. A 
fokhagyma allicin tartalma természetes antibiotikum, érelmeszesedés gátló, vérnyomáscsökkentő 
hatása van, féreghajtó.

Purex Phase Rostkoncentrátum
Rostkoncentrátum, tartalmaz útifűmag héjat, fontos az emésztés tisztításában, bőrbetegségek ellen 
is jó. Fontos, hogy a rost mellé másfél- két liter folyadékot fogyasszunk! A rostkoncentrátum másik 
összetevője az alma. Nagyon kevés nyers gyümölcsöt fogyasztunk, az alma reszelve székletfogó 
hatású, megköti a bélben lévő baktériumokat és nehézfémeket.

Purex Phase 2. Regaflor tabletta
Regaflor tabletta – inulin előfordul benne, a vastagbélben kezd lebomlani. 
Gyermekláncfű, cikória, csicsóka, - jótékony a cukorbetegeknek és emésztési problémák esetén is.

BIYOVIS teakeverék
Egyik alkotóeleme a nagycsalán, ami nagyon jó 
erősítő, vizelethajtó, vértisztító. Néhány hetes tavaszi 
csalántea kúra különösen hasznos, segít a vasraktárakat 
visszaépíteni. Gyulladáscsökkentő, köszvény esetén, 



vizeletproblémáknál jó hatású, külsőleg aranyeres panaszokra, gyulladásokra, magas vérnyomás 
elleni teakeverékbe is javallt. Alkaline cseppekben, Purex 2 és Purex 4 teában is megtalálható. 
Van benne zöldtea, ami igen fontos az immunrendszer erősítésében, és a száj ph-értékét is jó 
irányba befolyásolja. Ha ezt fogyasztjuk, ritkábban lesz fogszuvasodásunk. Flavonoid tartalma 
vetekszik a gyümölcsökével, zöldségével. Immunrendszerre, szív- érrendszerre pozitív hatása van. 
Antibakteriális, vízhajtó hatású: 1 dcl elfogyasztása után 1,2 dcl az eltávozó vizelet. Emiatt tiszta vizet 
is kell mellette fogyasztani.
Más értékes gyógynövények: csipkebogyó, citromfű, mályva, bambuszlevél is van a teában.

Norinda  Noni Juice:
Antidepresszáns, fájdalomcsillapító, nyugtató, alvássegítő, stabilizálja a vérnyomást, jó baktérium- 
és gombaölő, könnyen felszívódik.

Aloe vera gél és juice
Aminosavakat és vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz, jó fertőzés- és gyulladásgátló, gomba-, 
vírus- és baktériumölő. Tisztít, méregtelenítő és harmonizáló idenyugtató hatása van. enyhén 
hashajtó hatású.

Purex Phase 3 csomag
Szív- érrendszer harmonizálásra szolgáló készítményeket tartalmaz. 
Étkezésünk során a telítetlen zsírsavakat kell előnyben részesítenünk, amely megemeli a jó és 
csökkenti a rossz koleszterin szintet. 

Az Omega3 erősíti az immunrendszert, például ha már magzati korban megfelelő mennyiséget kap a 
szervezet, kisebb az esélye az allergiás panaszoknak, és tanulás elősegítésére is szívesen alkalmazzák 
az édesanyák.

Lecitin Kombi kapszula: A szójalecitinnek zsírégető, zsírbontó alkotórészei vannak. Erősíti az 
idegrendszert, segíti a sejtszövetek egészségét, nyugtató hatású alvászavarok esetén hasznos.

Flownorm kapszula: Szőlőmag alkotóeleme rengeteg bioflavonoidot tartalmaz, ami az erek áteresztő 
képességét szabályozza, antioxidáns, csökkenti a magas vérnyomást.

Cordia Q10 koenzim kapszula: létfontosságú zsíroldékony fehérje, a legtöbbet a makréla tartalmazza 
és a tengeri halak, ezek fogyasztása ajánlott. Fontos antioxidáns, azaz szabadgyök semlegesítő, 
rákmegelőző, magas benne a szelén, a bétakarotin és a C-vitamin.

Magnemax tabletta
A magnézium 300-nál több enzim működéséhez szükséges, hüvelyesek, mák, dió, zabpehely más 
olajos magvak tartalmazzák. Stresszoldó. Tartalmaz még cinket, béta-karotint, E-vitamint, amelyek 
egymás felszívódását segítik.

Purex Phase 4 tea
Tartalmaz Máriatövist. Fontos hatása a méreganyagok eltávolítása a szervezetből, fő hatóanyaga a 
szilimarin. A mediterrán térségből származik, de nálunk is beszerezhető gyógynövény. A szilimarin 
legnagyobb mennyiségben a magjában található meg. Sokszor nem teát, hanem tinktúrát készítenek 
belőle és így alkalmazzák. Epeműködési zavaroknál, májméregtelenítésre is alkalmazhatjuk. 
Gyulladáscsökkentő hatása van, segíti az emésztést, ezáltal méregteleníti a szervezetet. 
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M’Essence termékcsalád 

a hétköznapi életben  
Részlet Szabó Nikolett előadásából

Szakirodalmi adatok alapján az idegrendszer 
működésére, a pszichés folyamatokra rendkívül jó 
hatással van, mentális eltéréseknél is eredménnyel 
alkalmazható. A hatósági munkák illetve a táplálkozás-
egészségügyi vizsgálatok során megbizonyosodtam 
magam is arról, hogy számos betegség hátterében a 
helytelen táplálkozási szokásaink állnak. 

Ezek közé tartozik például a cukorbetegség, az elhízás, vagy akár a daganatos 
megbetegedések. 
A helytelen táplálkozásból adódóan a felborul szervezetünkben az egyensúly, 
bizonyos területeken hiány, másutt többlet mutatkozik. Ebből adódóan gyulladásos 
folyamatok indulnak ki. Sok megbetegedés hátterében áll a gyulladás. Ha az 
immunrendszerünk jól működik, nem csak a baktériumok és vírusok, hanem a daganatos betegségek 
ellen is védekezik. Ez mindig ott alakul ki, ahol az oxigénellátottság csorbát szenved a szervezetben. 

A közegészségügy feladata lenne, hogy különböző ajánlásokkal elősegítse a népesség helyes 
táplálkozási szokásait, életmódját. Ehelyett szűrővizsgálatokra sarkall bennünket, ami magát az 
alapproblémát nem oldja meg. A népesség 60 százaléka túlsúlyos, elhízott. 10-15 százalék cukorbeteg, 
20-40 százalék metabolikus szindrómában szenved, 54 
százalék szívbetegségben, 30 százalék rákban hal meg. 
Nagyon sok a túlsúlyos gyermek, belőlük általában 
elhízott felnőtt lesz. 

A 2009-ben OTáP program (országos táplálkozási 
és tápláltsági vizsgálat) során végzett reprezentatív 
vizsgálat szerint a magyarországi nők elhízottsága 
67 százalékos, a magyarországi tápláltsági mutatók 
a legrosszabbak közé tartozik. Ez azért rendkívül 
fontos, mert az elhízott embereknél számos betegség 
kockázata nagyobb, mint normál testsúlyú társaiknál. 
Tehát sok minden visszavezethető a táplálkozásra. 
De nem csak a táplálkozásunkkal, hanem az emésztésünkkel is gond van. Az adalékanyagok, 
színezékek egy része elraktározódik a szervezetben, nem bomlik le, kumulálódik, és táptalajává válik 
többek között az allergiának. 
Táplálékunk a szervezet számára szükséges tápanyagokat, vitaminokat és ásványi anyagokat 
nem tudja kielégíteni, ezért étrend kiegészítőket kell fogyasztanunk. Ezzel pótoljuk a hiányzó 
vitaminokat és ásványi anyagokat. 

Nikolett a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Karán táplálkozástu-
dományt tanult, majd hat évig a kiegészítő 
készítmények hatósági ellenőrzését 
végezte a népegészségügyi szolgálatnál. 
Eközben tudományos tevékenységet is 
folytatott.  

Szabó Nikolett, 
Gyógygomba Kutató,
M’Essence termék- 
család fejlesztője,
tudományos szakértő.  



Miben lehet segítségünkre a bio gomba család?
Ezeknek a hatóanyag tartama, ami a legszélesebb spektrumban hat a gyulladásokra, allergiákra, 
daganatos és autoimmun betegségekre. Ezekkel a kombinációkkal sok betegségre tudunk segítséget 
nyújtani.

Shiítake gomba
Az immunrendszerünk bástyája. Fő hatóanyaga a lentinák nevű poliszacharid. 
legfontosabb hatásai: antivirális, immunstimulálás, pozitív hatást fejt ki a májra 
és hasnyálmirigyre. Az influenza elleni védőoltás természetes alternatívája. Védi a 
gyomor- és bélrendszert, jó hatással van a sejtek regenerációjára, gyomorfekély és 
refluxos tünetek esetén is használják. Cukorbetegeknél elősegíti a hasnyálmirigy 
sejtjeinek regenerálódását, mellékhatások nélkül enyhíti az inzulinhiányt. 
Ezek a gombák egymás hatását elősegítve különböző betegségek esetén 

kombinálhatók. Gyulladásos megbetegedéseknél Reishivel javaslom a kombinációt. 

Maitake gomba
Gazdag ásványi anyagokban, B, D-vitamin és rosttartalma jelentős. Daganatos 
megbetegedés esetén segíti az immunrendszer működését. Elsősorban 
a májra gyakorolt pozitív hatását emelném ki. A koleszterinre gyakorolt 
hatását tudományos kísérletben igazolták 1996-ban: megváltoztatta a máj 
zsíranyagcseréjét és csökkentette a vérben a triglicerid szintet. Gyermekkori 
hyperaktivitás esetén a Reishivel kombinálva ajánlom. 

Mandula gomba
Brazíliában és Peruban őshonos, a hazai termesztése nehéz. Magas a 
szénhidrát és a fehérje tartalma. Immunrendszerből kiinduló betegségek, 
illetve I. típusú cukorbetegség esetén nagyon kedvező a hatása. 
Nőgyógyászati daganatoknál jótékony, D-vitamin tartalma miatt különösen 
ajánlott, ugyanis minden második magyar ember D-vitamin hiányos, amire 
visszavezethetők a különböző vírusos megbetegedések.

Reishi gomba
A lélek gombájának is szokták nevezni, spirituális erőt tulajdonítanak 
neki. Esősorban tumor-ellenes és gyulladáscsökkentő hatását 
emelném ki. A különböző gyulladásos betegségeknél nagy 
hatékonysággal alkalmazható. Cukorbetegség, autoimmun 
betegségeknél ajánlott, Candida ellenes hatása tudományosan 
igazolt. A bio gombák elsősorban az immunrendszeren keresztül hatnak. Fogyasztásuk a normál 
klinikai kezelések mellett a szervezet támogatásának egyik legjobb módszere.

Szabó Nikolett tapasztalata a bio gombákkal kapcsolatban: 

– Nálunk daganatos betegek fogyasztják legnagyobb számban, így e téren tettem szert a 
legjelentősebb személyes tapasztalatra – tette hozzá Nikolett. – Ilyenkor a hatás a vérképből 
is látszik: nem romlanak az eredmények, jó közérzeti állapotban tudják a kezelést végigvinni a 
betegek. 
Például egy 70 éves férfi beteg, akit végbél rákkal kezeltek, két hónapos gyógygomba kúra 
mellett 25 sugár, plusz kemoterápiás kezelést kapott. A cél az volt, hogy ne kelljen kivezetni a 
végbelét. A kezelés végére a tumor eltűnt.
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Autoimmun betegeknél Bazei és Reishi gomba együttes alkalmazása esetén mindig tapasztaltak 
pozitív hatást. Egy négy és egy nyolc éves kisgyermeknél például sikerült elérni, hogy tudnak 
közösségbe járni. 

A cukorbetegeknél Nikolett tapasztalatai szerint Mitakival érhető el a legjobb hatás. 
A készítményből naponta 3 x 1 ml-t javasolt étkezés előtt fél órával bevenni. Gyerekeknek 
is fogyaszthatják négy éves kortól, semmilyen negatív tapasztalat nincs erre vonatkozóan. 
Mellékhatásként legfeljebb enyhe hasmenést okozhat egy-két alkalommal. 
A kúra időtartama legyen minden esetben legalább három hónap, de ennek pontos meghatározása 
a betegségtől is függ. 

Meddőségre Reishi, illetve Mandula gombát javasol a szakember, mivel tapasztalatai szerint 
általában gyulladás áll a háttérben, és az immunrendszer működésének a javítása fontos. 

Pajzsmirigy problémák esetén a jódhiány és az autoimmun jelleg miatt Reishi és Mandulagomba 
először, utána Maitake az anyagcsere és a hormonális folyamatok, valamint a pajzsmirigy 
működésének normalizálása érdekében. 

Ízületi elváltozásokra a Mandulagomba ajánlott, de ha gyulladás is szóba jön, akkor Reishi.

Az hogy bio gombák milyen gyorsan fejtik ki hatásukat, tapasztalataim szerint attól függ, hogy milyen 
mélyen van a szervezetben a probléma. Ha folyamatos gyulladás áll fenn, mindaddig szedni kell a 
készítményt, míg a panaszok nem enyhülnek.

Minden szervezet egy individuum, tehát a hatóanyagok nem egyformán hatnak minden 
fizikumra. Minden esetben konzultáljunk orvosunkkal, természetgyógyászunkkal a legjobb 
eredmény elérése céljából! 



Az élet mozgás. Mozogj az életért!
Mozgásszervi betegségek

Az élet mozgás. A mozgásszervi betegségek az embert alapvető igényeinek kielégítésében 
korlátozhatják, ugyanakkor jelentősen befolyásolják az érintettek munka- és keresőképességét, 
végső soron az életminőségét. Ez a tény rámutat e betegségcsoport fontosságára, és a megelőzés 
kiemelt jelentőségére. 

Társadalmi érintettség
A mozgásszervi betegségek a civilizált társadalmak leggyakoribb betegségcsoportja. Bizonyos 
adatok szerint Európában e percben is a felnőtt népesség 20-30 százaléka szenved mozgásszervi 
fájdalomtól, és ez mindennapi tevékenységükben is korlátozza őket. Ez az előfordulási gyakoriság 
messze túlmutat az egyén érintettségén. Társadalmi jelentősége abban is rejlik, hogy e betegségek 
meghatározó szerepet játszanak a korai nyugdíjaztatás okai között, és jelentősen részesednek a 
táppénzes napok számából. Mindemellett bizonyos mozgásszervi betegségek megsokszorozzák 
a vezető halálok, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, sokszor okoznak károsodást, vagy 
fogyatékosságot.

A mozgásszervi betegségek előfordulásának folyamatos emelkedése mögött többek között a 
népesség elöregedése, és a civilizációs ártalmak állnak. Mára az ízületi betegségek a 65 éven 
felüli népesség összes krónikus bajainak 50 százalékát teszik ki, a derékfájás a táppénzes napok 
második leggyakoribb oka, az 50 éven felüli nők 40 százaléka élete során legalább egyszer 
szenved osteoporosisos (csontritkulásból eredő) töréstől.

A mozgásszervi betegségek köre rendkívül szerteágazó. Ezek közül különösen magas arányban érinti 
a lakosságot a derék- és nyakfájás, az arthrosis és az osteoporosis. Az előidéző okok között szerepet 
kapnak a genetikai tényezők és a balesetek, de kulcsszerepe az életmódnak van. Ez felveti az egyén 
felelősségének kérdését, és a megelőzés fontosságát.

Életforma, civilizáció, következmények
A modern életforma, a civilizációs tényezők, a tartós ülés, és ennek egyik fő oka, a számítógép 
használat, az ülőmunka, a monoton mozdulatok, a terhek emelése rendkívül gyakori jelenséggé 
tette a derék- és nyakfájást. Ez a panasz a fejlett ipari társadalmakban a népesség 62-92 százalékát 
érinti élete során legalább egyszer! Még ennél is riasztóbb az a tény, hogy – bár a derékfájás 
előfordulásának csúcsa 35 és 55 éves kor közé esik – ma már a serdülők körében csaknem akkora a 
derékfájás előfordulási aránya, mint a felnőttek között. 

Az arthrosis az ízületek és a gerinc degeneratív 
betegsége, amely a 18 éven felüli népesség 15 
százalékát érinti. Előfordulása azonban a népesség 
elöregedésével, a mozgásszegény életmód, az 
elhízás és a sok ülés (ülőmunka, vezetés, számítógép 
használat…) miatt rendkívül erősen növekszik. 
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A csontritkulás (osteoporosis) hazánkban mintegy 600 ezer nőt és 300 ezer férfit érint. A csont 
mennyiségének, minőségének és működésének romlásával járó állapot elsősorban a nőknél gyakori 
a klimaxot követő évektől kezdődően, és sorozatos csonttörésekhez vezethet. Kialakulását két 
tényező befolyásolja: az élet első 40 éve során megvalósuló csontfelépülés, valamint az ezt követő 
csontleépülés mértéke. A csontritkulás akkor kezdődik, amikor a csont lebontása nagyobb mértékű, 
mint a csontépítés.

Amit önmagunkért tehetünk
Bár minden hajlamosító tényezőt nem tudunk kizárni az életünkből, sokat tehetünk a mozgásszervi 
betegségek megelőzése érdekében. 
Naponta legalább 30 percnyi, akár mérsékelt aktivitású mozgás már elősegíti az egészséges 

csontozat, ízületi rendszer és izomzat kifejlődését illetve 
megtartását, az ideális testsúly megőrzését. A kutatások 
szerint jótékony továbbá a kalcium és a halolaj, illetve 
egyéni mérlegelés alapján a D-vitamin napi fogyasztása. 

Mit „üzen” a betegség?

A mozgásszervi betegségek esetében sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a lelki tényezőket! Az analógiás 
gondolkodást képviselő Rüdiger Dahlke Út a 
teljességhez című könyvében rámutat: a külső tartás 
megfelel a belsőnek. Vannak egyenes emberek, s 
vannak, akik szívesen meghajolnak mások előtt. 
Ismerünk merev és nyakas embereket, és olyanokat 

is, akik szívesen csúsznak-másznak. Némelyeknek nemcsak a tartása hiányzik, de megállni 
sem képesek előttünk. Továbbgondolásra érdemes az a megközelítés, miszerint ha bármilyen 
betegség olyan tartást kényszerít az emberre, amelyet magától nem venne fel, akkor ez a tartás 
egy olyan nem élt belső tartalmat mutat meg, amely ellen hordozója berzenkedik.

Közelítsük hát meg ebből a nézőpontból a leggyakoribb mozgásszervi 
betegségeket! 
A csigolyák közötti porckorong, különösen az ágyéki csigolya környékének 
fájdalmas tünetei – mint például az isiász, lumbágó – az analógiás 
megközelítés szerint a túlterhelés problémakörét veti fel. Érdemes ilyenkor 
végiggondolni: miért nyomja az illetőt ekkora teher. 

Rüdiger Dahlke szerint a túlvállalás célja mindig az, hogy kifelé nagyszerűnek, 
rátermettnek látsszunk, s így kisebbségi érzésünket tettekkel kompenzáljuk.
A nagy teljesítmények mögött mindig bizonytalanság és kisebbségi érzés 
áll. Aki egyszer magára talált, nem teljesít többé, hanem van. 

Az emberi mozgékonyságot az ízületek biztosítják. Az ízületek 
megbetegedései gyulladáshoz és fájdalomhoz vezetnek, ami viszont 
korlátozza, sőt le is béníthatja mozgásunkat. Ha egy ízület megmerevedik, 
az azt mutatja, hogy a páciens valamihez mereven ragaszkodik. 



Az ízületi gyulladáson és merevségen kívül az ízületi betegségek körébe tartozik még a ficam, a 
rándulás, a sérülés és a szalagszakadás. 
Nemcsak egy ízületet állíthatunk helyre, igazíthatunk el, hanem helyzeteket, kapcsolatokat, 
körülményeket is! Az ízületek mechanikus változásai jelzik határainkat. 
Tünettel, fájdalommal mutatnak rá, ha az egyik pólust vagy irányt túlzott mértékben részesítettük 
előnyben. Ilyenkor túl messzire mentünk, valamit a végsőkig feszítettünk, s ideje a másik pólushoz 
fordulnunk.

Amikor a tünet téged segít
Testünk, lelkünk és szellemünk együtt alkotja azt, ami önmagunk vagyunk. 
A teljességet, az EGÉSZséget azokban a kegyelmi időszakokban éljük meg, amikor e három egységet 
alkot, szimbiózisban van. 
Ha bármelyik sérül, félrecsúszik, az törvényszerűen átrendeződést indít el. Érdemes hát egy pillanatra 
megállni és értelmezni testünk üzeneteit: a fájdalmat, a betegséget! 
Ha van „fülünk” meghallani, nyitottságunk befogadni és belső erőnk végigjárni az önismeret rögös 
útját, visszaállítható az egység. E küzdelmes folyamat végigkíséri mindannyiunk életútját, – sokszor 
fájdalmas – felismerések százait, ezreit tartogatva. 

De nem kell egyedül haladnunk ezen az úton! 

Fizikai testünk ápolása, gondozása, igényeinek kielégítése, életmódunk megválasztása, 
gondolkodásunk csiszolása egy teljesebb élethez segíthet minket. A BIYOVIS abban segít, hogy 
elénk tárja a lehetséges megoldásokat. 

Hogy élünk-e vele, az már a mi döntésünk! 



Mozgásszervi megbetegedések és megelőzésük

A testmozgás anatómiája
Részlet dr. Sánta János sportorvos, belgyógyász-kardiológus előadásából

Az ember egész testalkatát, felépítését a csontváz határozza meg, aminek két alapvető feladata a 
belső szerveink védelme, és a helyváltoztatás, mozgás biztosítása. 

Az ember „tervezésekor” mechanikai és élettani dolgokat is figyelembe kellett venni. Ahhoz, hogy 
mozogni tudjunk, szükséges, hogy a csontok egymáshoz képest el tudjanak mozdulni. Erre az ízületek 
révén képesek. 

Az ízület ízületi vápából és ízületi fejből áll. Ezek egymást negatív lenyomatai, és el tudnak egymástól 
mozdulni. Annak érdekében, hogy ne távolodjanak el egymástól, össze kell ezeket tartani. Erre valók 
az ízületi szalagok. A mozgáshoz szükségesek továbbá az izmok is, amelyek amikor összehúzódnak, 
elmozdítják az ízületet. 

Mindenféle mozgás súrlódással jár. Hogy ez ne vezessen kopáshoz, azt az 
ízületi porc biztosítja, ami rugalmas és sima, de erős anyag. Az ízületi tartókban 
még folyadék is segíti ezt a súrlódásmentes mozgást. 
A szivacsos és a tömörállomány mellett még arra is volt gondja a csont 
„tervezőjének”, hogy létrehozza a csontgerendát. A csontgerenda belsejében 
lévő csatornákban futnak a sejteket ellátó hajszálerek. A csontgerendák 
belső, vasbetonhoz hasonló szerkezete adja a csontok nagy szilárdságát. (Ezek 
mindig az erőhatás irányába erősítik a csont szilárdságát, de bizonyos fokú 
rugalmasságot is biztosítanak a csont számára.)

A porc a támasztószövetek közé tartozó közepesen szilárd, rugalmas állományú szövet. 
A szervezet egyik legbonyolultabb ízülete a térdízület.
Hogy stabilabb legyen az állapota, még belső keresztszalagok is rögzítik a két csontot egymáshoz. Ez 
a keresztszalag sérülés a focisták leggyakoribb sérülése. 

A csontok folytonos összeköttetés vagy ízület révén kapcsolódhatnak. 
Két csont mozgatható kapcsolata az ízület. A csontok ízületi felszínét porc borítja, a két porcfelület 
között található folyadék az ízületi nedv, amely csökkenti a porcfelületek súrlódását. 
Izmainkat izomrostok építik fel. Az izmok lefutásuk közben legalább egy ízületet áthidalnak, ezáltal 
összehúzódásuk hozza létre a mozgást. Az izom izomrostokból és izomnyalábokból áll. 

A BIYOVISnek egészséges ízületek, csont és izomrendszer esetén is van ajánlata. 

A Herba Gold Energiakrém alkalmas sportolás előtt bemelegítő krémként, 
sportolás után regenerálódásra. De az ízületek karbantartására, kezelésére is 
ajánlott. Fontos azonban tudni, hogy a krém nem helyettesíti a bemelegítést, 
amire mindenféle testmozgásnál szükség van!
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Sérülések
Rándulás: az ízületben az ízületi végek ideiglenesen eltávolodnak egymástól, de 
aztán visszacsúszik mindkettő a helyére. Nem törik, nem szakad, csak egy rövid 
erőbehatásra eltávolodik egymástól. Ilyenkor kisebb sérülések következnek be, 
aminek következtében vizenyő alakul ki az érintett helyen részben szövetközti 
nedvből, részben vérből. Ez fájdalmat és mozgáskorlátozottságot okoz.

Ficam: a csontok ebben az esetben eltávolodnak egymástól, tehát elhagyják az 
ízületben a megfelelő íz vápát, és egymástól eltávolodnak a csontvégek. 
A csontok nem törtek el, viszont kimozdult a két vég egymáshoz képest. 
A csontvégeket vissza kell helyezni az ízületekre. 

Törés: itt már a csontok folytonossága megszakad, részben lágyrész sérüléseket 
okozva. 

Szakadás: a csontról leválnak a szalagok, az ízület instabillá válik, és a csontok 
egymáshoz képest könnyedén el tudnak mozdulni.

Teniszkönyök: a karizmok a könyököt tartó csontokon tapadnak. Túlerőltetés 
esetén erős könyöktáji fájdalom alakul ki. Ezt rögzítéssel kell gyógyítani. 

Agyrázkódás: a földön fekvő embernél kicsit hátra kell billenteni a nyakat. Ezzel 
megakadályozzuk a fulladást.

Sportsérülés esetén javallt: 
Nyugalomba helyezés, hűtés (jegelés), fájdalomcsillapítás
A jég hűtő hatása a mélyebb szövetekben is érvényesül, összehúzza az ereket, és megakadályozza, 
hogy az ízületbe a szövetek közé szöveti nedvváladék kerüljön. Azonnal a sérülés után meg kell 
kezdeni a jegelést, és az első 48 órában ismételni egészen addig, amíg a fájdalom nem csökken 
és a duzzanat meg nem szűnik. 

Rögzítés: a sérült testrész rögzítése rugalmas pólyával, vagy más eszközzel történik, ami 
megakadályozza a csontok egymástól való eltávolodását. Ezt a sérülést követően azonnal meg 
kell tenni, majd röntgen alapján dől el, hogy milyen beavatkozásra van szükség.

Deformitások
Spondylosis: a gerinc degeneratív betegsége (gerinckopás, lumbágó, gerinc meszesedés stb…) 
Az ízületek deformálódnak, a gerinccsigolyák közül kitüremkedő ideggyökök nyomás alá kerülnek. 
Ez nagyon fájdalmas, kezelése komoly kihívás. 

Arthrosis, ízületek deformálódása: a meszesedés és életkor előrehaladásával bekövetkező 
torzulások által.
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Kezelés: hagyományos orvostudomány 
- antireumatikumok (szteroid, nonszteroid), izomrelaxáns
- fizikoterápia – fizikai törvényszerűségek alkalmazásával használt gyógymód, 
elektromos úton különböző anyagokat juttatunk be az izmok, ízületek területére
BIYOVIS termékei közül ajánlom: Zöldhéjú kagyló kapszula

Ízületi porcok alkotóelemeit tartalmazza, természetes formában. Tengeri állatok 
porckivonataiból készítik. Zúzódások, rándulások, ficam, de kopásos foglalkozási 
ártalmak esetén is jótékony hatású. Sérülések megelőzésére is ajánlott az 
egészséges táplálkozás és a testmozgás mellett.

Sportolói táplálkozási piramis
Alapját a folyadékok képezik. Minden embernek megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre van 
szüksége, ez idős korban is fokozott figyelmet követel. Az egészséges szervezetnek naponta másfél- 
két liter folyadékra van szüksége, de ez az igény melegben, vagy fizikai munka hatására megnő. 
Az elégtelen folyadékbevitel különböző károsodásokat okozhat még egészséges szervezetben: 
vesebántalmakat, gyorsítja az öregedés folyamatát. 

Folyadékigény testmozgás esetén: ha például kocogni indulunk, a mozgás megkezdése előtt két 
órával fél liter folyadékot el kell fogyasztani, majd edzés alatt 15-20 percenként további 1,5-3 dl 
víz elfogyasztására van szükség a mozgás intenzitásától függően. Edzés után a folyadékveszteség 
függvényében további folyadékigény jelentkezik: elveszített testsúly-kilógrammonként 5 dl izotóniás 
ital elfogyasztása javallt.  

A táplálkozás alapját a kenyér és gabonafélék, tehát a szénhidrátok képezik. A következő lépcsőben 
a zöldség, főzelékfélék, gyümölcsök állnak. Megfelelő mennyiségben tejtermékekre is szükség van a 
fehérje és kalcium miatt, plusz további fehérjebevitel szükséges húsok, hal, tojás és különböző magok 
formájában. A csúcson a direktzsírok, a különböző olajok és az édesség fogyasztása áll, vagyis erre 
van a legkisebb mértékben szüksége a szervezetünknek.

A fehérjepor fogyasztásával nagyon kell vigyázni! Sportolóknak, egészséges emberi szervezetnek 
sincs szüksége különösen nagy fehérje bevitelre. Az igény napi 1.2-1,4 gramm, és az a legjobb, ha 
természetes formában jut be a szervezetbe. 

Zsírokra az energia bevitel, a zsírban oldódó vitaminok felszívódása és különböző hormonok 
„készítése” miatt is szükség van.

Hogyan táplálkozzunk egészségesen?
Helyes arányok: 60 százalék szénhidrát, 25 százalék zsír, 15 
százalék fehérje. Ez a gyakorlatban 40 százalék pékáru, 30 százalék 
hús, tej, 30 százalék zöldség-gyümölcsöt jelent. 

Magas szénhidrát és alacsony zsír, fehérje, valamint rost tartalmú 
élelmiszer kell a mozgáshoz. 



Testedzés után a legfontosabb a folyadékfogyasztás mellett feltölteni a szénhidrát raktárokat. 
Edzés után fél órának el kell telnie, majd másfél gramm szénhidrátot kell testsúly-kilógrammonként 
elfogyasztani. A zsírt, fehérjét és szénhidrátot komplexen pótolni kell. Ajánlott a teljes kiőrlésű 
pékáru, a zöldség, gyümölcs, sovány zsírok, olajos magvak, tejtermékek. Kerülendő a nassolás, 
édességek, gyorséttermek.

Vitaminok: fogyasztásukkal kapcsolatban sok a tévhit, a legjobb természetes formában 
fogyasztani, de sajnos a táplálékkal már nem tudjuk bevinni a szervezet számára szükséges 
mennyiséget.

Kreatin: egy természetesen előforduló aminosav. A legtöbb kreatin a vázizomzatban található. 
leginkább húsból, halból és egyéb állati eredetű élelmiszerekből pótolhatjuk.

Karnitin: B-vitamin féleség. Fizikai terhelés kapcsán az energiamobilizálásában segít. 

Egészséges testmozgás

A testmozgás élettani hatásai: keringés támogatása, csökken a vérnyomás, nő a légzőszervek 
anerob kapacitása, fokozódik az anyagcsere. 

Testsúlycsökkentő hatása mellett jótékony a pszichére, relaxál, hangulatjavító, stresszoldó. Csökken-
hetnek az ízületi panaszok, az izomrostok megvastagodnak, erősödnek a végtag izmok, az ízületek, 
az ízületi szalagok. 

A testmozgás a keringéstől a 
cukorbetegségig, a hypertóniától 
egészen a rák megelőzéséig 
bizonyítottan előnyös. Késlelteti 
az öregedést, fejleszti a mentális 
egészséget, fokozza a szexuális 
teljesítőképességet.

A rendszeres mozgás izmokra 
gyakorolt hatása: amikor az ember 
rendszeresen mozog, a hajszálerek 
közül azok is megnyílnak, amelyek 
egyébként zárt állapotban vannak. 
Így adott izomcsoportra több 
vérmennyiség jut, hatékonyabb 
lesz a vérellátás, az izmok több 
tápanyagot kapnak, ezért nő az 
izomszövet, és a szövet tömege. 
Ugyancsak nő az izomtónus, 
csökkennek a gerincízületi 
panaszok és gazdaságosabbá válik 
az anyagcsere. 



A megfelelő folyadékbevitel itt is fontos! A testsúlyvesztés 150 
százalékát kell pótolni megfelelő formában a testmozgás után.

A BIYOVIS termékei közül  ajánlom: 

Ízületeink, csontjaink egészségéért a Coral + Calcimax kapszula fogyasztása ajánlott. 
Ca, K1, D vitamin van benne. 
Ahhoz, hogy a Ca beépüljön a csontokba, ezekre a vitaminokra szükség van. 
Hosszú távú hatás: csontritkulás, csonttörés megelőzése. 

Magnemax kapszula: 
nemcsak a végtag, hanem a szívizmok szempontjából is nagy szerepe 
van a Káliumnak és a Magnéziumnak.

Ez utóbbi hiánya izomgörcsöket, szívritmus zavarokat okozhat, de az 
idegsejt működéséhez is szükség van Magnéziumra. Ha a szervezet 
folyadékot veszít, a megfelelő Magnézium bevitelről gondoskodni kell. 
Nem csak a vízhajtó tabletták, hanem más anyagok is kihajtják, például 
a koffein, de, az alkohol is vízhajtó hatású. 

Cordia Q10 kapszula:
Coenzim – Q10-zel, Béta-karotin, E és C-vitamin, valamint Szelén tartalommal. A szív, és a rétegizmok 
szempontjából rendkívül fontos! Az energiatermelés hatékonysága, a szív és végtagizmok 
teljesítménye nő, megőrzi a koszorúerek rugalmasságát. A megfelelő Coenzim Q-10 adagolás 
jótékonyan hat a keringési rendszerre (szív, erek) állapotára, továbbá csökkenti a tüdő és a vese 
öregedési folyamatait.

Egészséges élet filozófiája:
- céltudatosság – minden fejben dől el – mit akarok tenni

- tudományos megalapozottság – élettani ismeretek
- szélsőségek kerülése
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Ahogy a személyi edző látja
Részlet Storczer Beáta 16-szoros magyar bajnok, olimpiai bajnok, 
többszörös magyar válogatott, személyi edző előadásából 

Előadása legelején leszögezte: „amatőr sportoláshoz is profi szakember kell!”

A megfelelő életkor: a testmozgást gyermekkorban kell elkezdeni! 

Alap sportágak: úszás, torna, (fontos a szív- érrendszeri betegségek megelőzése, a légzőszervek 
fejlesztése miatt) 

Babaúszás – a felsőlégúti problémákat megelőzi. Megtanulják a kicsik, hogy hogyan kell fújni a 
levegőt, de bátorságot is nyernek a víz közelében. 
Torna – koordináció, kondicionális képességek, állóképesség, izom, izomerő, hajlékonyság dinamika, 
ritmus fejlesztése. 
Gyermekeknek ajánlja az Acerola-C rágótablettát, a jake cukorkákat. 

Serdülőkor: egyik legfontosabb mozgásanyaga az aerob mozgások és alap szabadgyakorlatok. 
Ajánlott az elliptikus tréner, futópadok, taposógépek… szabadtéri programok közül például a 
kerékpározás, úszás. Szív- és légzőrendszer fejlesztése miatt nagyon fontos a sport, de lényeges az is 
ebben a korban, hogy megfelelő szakember legyen mellettük! 

Mivel a csontozat gyorsabban növekszik mint az izomzat, az izomzat húzza az ízületet, és ez gyakran 
fájdalmat okoz. Ilyenkor kicsit vissza kell fogni a testmozgást. Kisebb intenzitású mozgásokra van 
szükség, és nagy súlyt kell fektetni a bemelegítésre, nyújtásra.

Bemelegítés: az idegrendszert és izomzatot felkészíti egy minőségi fizikai terhelésre. Másképpen 
nem lehet minőségi mozgást végezni. 

Folyadékpótlás: fontos az izotóniás italok fogyasztása a szénhidrát és ásványianyag pótlás miatt. 

A BIYOVIS termékei közül a következő termékeket ajánlja sportolók, fizikai terhelésnek kitett 
egyének számára: Coral + Calcimax rágótabletta, Multimin kapszula

Középkorúak: esetükben is hangsúlyozottan fontos a bemelegítés! Fő mozgásfajták az 
aerob és erősítő jellegű feladatok. E korosztály nehézségeit a pihenés, regenerálódás 
hiánya adja, és a nem megfelelő táplálkozás.
 
A BIYOVIS ajánlatom középkorúak számára: Multimin kapszula, O-mega-3 kapszula, 
Regaflor tabletta, Coral + Calcimax rágótabletta.

Középkorú nők sportja: a kismedencei vérkeringés fokozása érdekében nagyon fontos ebben 
a korban! Minél tovább menstruál egy nő, annál tovább tud dinamikusan élni. A menopauza 
időszakában a sport hozzásegít a stressztűrő képesség javításához, és hogy dinamikusabban tudjuk 
felvenni a mindennapok ritmusát.



57.

Minőségi pihenés: ahhoz, hogy szer-
veink megfelelően regenerálódjanak, 
az este 11 és 5 óra közötti idő interval-
lumban aludnunk szükséges. 

A személyi edző által felállított 
táplálkozási piramis – testmozgás 
és súlykontroll mellett – minimális 
szénhidrát bevitellel, magas 
rosttartalommal és 35 százalék minőségi 
fehérje bevitellel számol, aminek alapját 
a fehér és vörös húsok, illetve a halfélék 
adják.

A személyi edző a cukorbetegség 
megelőzésére a gluténmentes 
táplálkozást ajánlja, de véleménye 
szerint mindenki számára előnyös 
lehet a fehérrizs lecserélése barna, 
jázmin, vagy Basmati rizsre, a kenyerek 
és pékáruk közül a teljes kiőrlésű és a 
rozstlisztből készült termékek előnyben 
részesítése, az ételek sűrítéséhez 
fehérliszt helyett rizsliszt használata, a 
hajdina és köles beépítése az étrendbe. 

Ajánlott továbbá telítetlen zsírsavak 
fogyasztása az érrendszer védelme 
érdekében. 

A natúr mandulát, diót, mogyorót pillanatok alatt pörköljük meg a serpenyőben, és már kész is a 
remek és egészséges csemege! 

Várandósság alatt nem fogyókúrázunk! Egészséges kismama 
a negyedik hónap után az orvos beleegyezésével sportolhat. 
Teljesen más sportot igényel azonban ez az állapot, bizonyos 
típusú gyakorlatokat nem szabad végezni.

Időskor: sohasem késő elkezdeni sportolni és egészségesen 
táplálkozni. Minden életkorban van megfelelő mozgás, ami 
pozitívan hat a szervezetre. Itt elsősorban az aerob jellegű 
mozgásokat érdemes előtérbe helyezni: otthoni kertészkedés, 
úszás, vízi gimnasztika (tehermentesíti a testet) gerincjóga, 
Pilates, Body-art, természetjárás.

BIYOVIS termék ajánlata időskor esetén: Recnacol olaj mixtúra a szellemi frissességért, O-Mega-3 
az idegrendszernek, Cordia Q10 szív és érrendszernek, valamint Regaflor az egészséges bélflóra 
elérésére, ami az immunrendszerünkért felelős.



Tabuk a daganatos betegségről
Vagy mégsem? 
 

A téma hatalmas, a teljességre nem vállalkozunk. 
Az alábbiak és Dr. Borodi Judit előadása is leginkább a problémakör 
jelentőségére; az információk, és a megközelítési lehetőségek sokszínűségére 
mutatnak rá.   

Évszázadokon keresztül a rák meglehetősen ritka kórnak számított.
A tizenhetedik század elejétől fordul elő egyre gyakrabban a nyugati országokban. Az első adat 
1830-ból való, amikor egy francia tudós a Párizs környéki népesség halálozási arányairól készített 
kimutatást, és megállapította, hogy a rák okozta halálesetek aránya 2 százalékra volt tehető.
Még a huszadik század elején is 4 százalék volt az Egyesült Államokban a rák okozta halálesetek 
aránya. Az ugrásszerű emelkedést a kutatók elsősorban az életmódban és a környezeti hatásokban 
bekövetkezett gyökeres változásoknak tulajdonítják. 

Tények és adatok
Napjainkban a betegség okozta halálozások 25 százaléka a 
daganatos megbetegedésekből származik, amelyek egyre 
agresszívebb módon mindinkább a fiatalabb populációt támadják 
meg. 
A daganatos megbetegedések száma, melyek térhódítása már 
az 1860-as években megkezdődött Magyarországon, az elmúlt 
évtizedekben megnégyszereződött. A haláloki statisztikákat 
tekintve az elmúlt 50 évben jelentős átrendeződés figyelhető 
meg. Arányaiban az emésztőszerv-rendszeri és a daganatos 
megbetegedésekből származó halálozások száma növekedett a 
legnagyobb mértékben. 
Mindennek következtében hazánk a világ országait tekintve az 
elsők között helyezkedik el a daganatos halálozások viszonylatában. 

Napjainkban a leggyakrabban előforduló halálozási okok az 
agyvérzés, a szívinfarktus, valamint az emlőt, a tüdőt és az emésztőrendszert érintő daganatok. 
Magyarországon kiemelkedően rossz a helyzet. A daganatos halálozás emelkedése már a fiatal 
felnőtt korosztályokban is szembetűnő, és 64 év alatt minden felnőtt korosztályt érint. 

Magyarországon a férfiak között a rosszindulatú daganatok tekintetében a tüdőrák vezet. Ezt 
követik a vastag- és végbél, a hematológiai, a prosztata, a fej-nyak, valamint a gyomor daganatai. 
Nőknél a mell, a vastag- és végbél, a hematológiai, a tüdő, a máj és csontok, valamint a gyomor 
és a női nemiszervek daganatai a leggyakoribbak. 

Hazánkban évente 34-35 ezer ember hal meg daganatos megbetegedés miatt. 

A daganatos betegség kialakulásában szerepet játszik az átlagos élettartam növekedése, a 
környezetszennyezés, az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a stressz, az 
alkohol és a dohányzás. 
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Fontos megjegyezni azt is, hogy a diagnosztikai technika fejlődésével 
napjainkban több daganatos megbetegedésre derül fény, mint a korábbi 
évtizedekben, sok esetben még korai, gyógyítható fázisban. A daganatos 
megbetegedések számának növekedésében, tehát közvetve a technológia 
fejlődése is szerepet játszik. 
A diagnosztikának – természetesen az egészséges életmód mellett – 
tehát meghatározó szerepe van a rákmegelőzésben, minden daganatos 
megbetegedés annál sikeresebben kezelhető, minél korábbi stádiumban 
fedezik fel. 
Fontos tudni, hogy ma hazánkban a rákos betegek mintegy fele meggyógyul, 25-30 százalékuk 
„hasznos” élete a kezeléseknek köszönhetően meghosszabbodik, a többiek számára pedig a 
tünetek enyhítésével biztosítanak elviselhető életminőséget.

A genetika és a tumor
A genetikai laboratóriumok a nyugat-európai országokban már a diagnosztika alapkövének 
számítanak. A laboratórium egyik legfontosabb feladata a daganatos betegségek hátterében álló 
génszintű eltérések feltárása. Ezzel szerephez jut a diagnózis és a prognózis felállításában, valamint a 
kemoterápiás kezelésre adott válasz (mi várható a tumortól egy adott kemoterápiás kezelés hatására) 
megítélésében, és a nyomonkövetésben. Mindez ugyanazt a célt szolgálja, nevezetesen pedig, hogy 
javuljon a túlélés, és az életminőség.

A genetika most vívja forradalmát, az egyik legdinamikusabban fejlődő tudományág. Fejlődése 
feltartóztathatatlan. Hosszútávon pedig a megelőzésben várnak tőle hatékony segítséget. Amikor az 
egyén esélyei megállapíthatók bizonyos típusú daganatra, a megelőzés személyre szabott módszerei 
mozgósíthatók. 

Előfordul, hogy a nemzetközi ajánlásra elindított kezelésre a daganat nem reagál, tovább nő. Ilyenkor 
értékes idő vész el, ami alatt esetleg áttét képződik, az életminőség rosszabbodik. Ezért fontos az 
individuális, vagyis személyre szabott terápia.

Bizonyos daganatok (például emlő) esetében, a familiáris, azaz genetikailag meghatározott 
eltérésekre épülő daganat kialakulása már kiválóan szűrhető. 

Kiegészítő kezelések, alternatív gyógymódok
A daganatos betegek kezelésében a hagyományos gyógymódok mellett nagy szerepe van 
a kiegészítő, úgynevezett komplementer kezelési módszereknek. Ezekkel lehetőség nyílik a 
gyógyulás elősegítésére, a daganat- illetve tünetmentes túlélés meghosszabbítására, a betegek 
életminőségének és közérzetének javítására.

A lehetőségek köre szinte átláthatatlanul gazdag.
És valljuk be: az alternatív lehetőségek átlagos ember számára átláthatatlan szövevényében sokszor 
a „zavarosban halászók”, az emberi hiszékenységet kihasználó, vagy akár a jószándékú, de megfelelő 
ismeretanyaggal nem felvértezett kóklerek jelenlétével is számolni kell. 

Márpedig a rákkal vívott harcban nagy árat fizethet, aki zsákutcákra pazarolja az értékes időt és 
energiát!



Lelki támogatás
A daganatos betegség diagnózisának a közlése gyakran 
vált ki olyan lelki reakciókat, amelyek rendkívül 
megterhelők mind a beteg, mind a hozzátartozói 
számára. Szorongás, félelem, elkeseredettség, pánik 
alakulhat ki. Ebben az életfázisban rendkívül fontos, 
hogy a beteg meg tudja osztani érzéseit, megbeszélni 
kérdéseit egy szakemberrel, hogy mielőbb túljusson 
a nehéz időszakon, és gyógyulásának aktív részesévé 
váljon. Ez azért is fontos, mert a szorongás, a depresszió 
rontja a gyógyulás esélyeit, ahogy az életminőséget is, 
és felerősítik a kezelések mellékhatásait. 

Nagyon fontos, hogy a beteg – amennyiben ezt igényli – nyíltan tudjon beszélni a betegség 
kiváltotta érzésekről, nehézségekről. Ehhez olykor pszichiáter, lelkész segítségére is szükség van, 
de a meghitt, megértő családi légkör nagyon sokat segíthet. A daganatos betegséggel együtt járó 
lelki terhek leküzdéséhez, a remény és a küzdeni akarás motivációjának megtalálásához hiteles 
támaszt adhatnak a sorstársak is. Ebben a betegkluboknak meghatározó szerepe van.

A jól alkalmazott onko-pszichológiai rehabilitáció a küzdőszellem erősítésével a gyógyulás esélyét 
segíti. A nyílt és őszinte tájékoztatás, a pszichés segítség hatására a kezdeti pszichés sokk később 
reálisabbá válhat. Mivel azonban a kezelések alatt a betegek megszokott életritmusa is átrendeződik, 
emellett a kezelések testileg is megterhelők, folyamatos lelki támogatás szükséges ahhoz, hogy a 
betegséggel való küzdelmet felvállalja az egyén, és ezt a lehető legjobb életminőségben tehesse. 
E folyamat során a megértő, emberi szó, a biztató mosoly, az együttérző tekintet erejét nem 
lehet túlbecsülni. jól tudja ezt mindenki, aki élete során akár egyetlen percre is megízlelte már a 
kiszolgáltatottság és a halálfélelem bénító erejét. Mindamellett igazolt tény az is, hogy az optimista, 
küzdőszellemű emberek között lényegesen nagyobb a gyógyulási arány, mint akik feladják a 
harcot. 

Megelőzés, gyógyulás
Primer prevenciónak – vagyis elsődleges megelőzésnek – tekinti az orvostudomány a dohányzás és 
az elhízás elleni küzdelmet, a fizikai, biológiai és kémiai rákkeltő anyagok kivédését. 

Mindezeken túl a népességszintű szűrések részvételi arányának növekedése, és az ebből adódó korai 
felismerés az az eszköz, amitől az egészségügy a daganatos halálozás arányának csökkenését várja.

Zárógondolatként álljanak itt Thorwald Dehlefsen és Rüdiger Dahlke sorai, az Út a teljességhez című 
könyvből:
„Hiába erőlködnek a világmegváltók, e világ soha nem lesz mentes konfliktusoktól és 
problémáktól, súrlódásoktól és összeütközésektől. Az emberek soha nem lesznek egészségesek, 

az élet elképzelhetetlen betegség és halál nélkül, sosem lesz mindent átfogó 
a szeretet, mert a formák világa saját határaiból él. De minden cél mindenki 
számára és mindenkor megvalósítható – ha átlátja a formákat s tudata 
felszabadul. A szeretet a polaritás világában: a szeretett személyhez való 
görcsös ragaszkodás. Az egység világában: szabad kiáramlás. 
A rák a félreértett szeretet tünete. A rák csak a valódi szeretetet respektálja. 
Az igaz szeretet szimbóluma a szív. A szív az egyetlen szerv, amelyet a rák 
nem képes megtámadni!”
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Daganat a szakember nézőpontjából
Részlet Dr. Borodi Judit belgyógyász előadásából

Dr. Borodi judit belgyógyász előadásában a biológiai daganatkezelés 
lehetőségeiről, az ortomolekuláris medicináról, továbbá a táplálkozás és a rák 
összefüggéseiről beszélt. 

A belgyógyász és aneszteziológiai-intenzív terápia szakvizsgával rendelkező 
doktornő több mint egy évtizedig dolgozott mentőorvosként, majd érdeklődése 
a kiegészítő terápiák, a keleti orvoslás felé fordult. Mintegy húsz éve végzi 
daganatos betegek terápiáját, nevéhez számos, a témát érintő szakkönyv 
fordítása fűződik.  

Ortomolekuláris medicina
linus Pauling amerikai Nobel-díjas vegyészprofesszor által megteremtett fogalom, amely szerint az 
emberi szervezetben a vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek optimális koncentrációjára 
van szükség a testi, szellemi és lelki egészséghez. linus Pauling megfogalmazása szerint: “Az 
ortomolekuláris medicina a jó egészség megőrzésére és a betegségek kezelésére törekszik oly 
módon, hogy az emberi szervezetben változást idéz elő olyan anyagok koncentrációjában, melyek a 
szervezetben egyébként is megtalálhatók és a jó egészségi állapothoz szükségesek.”

Gondolatok egészségről, betegségről
Miért hal meg évente 40 ezer ember, és betegszik meg minimum 80 ezer daganatos betegségben 
Magyarországon? Mi az oka annak, hogy akár már a szomszédos országokban is lényegesen más 
számokat tudnak felmutatni? 

A modern orvostudomány szerint a világ energiamezőkből áll. Az anyag energiamezőkből keletkezik, 
és információ hatására energiává alakul. A világ felépítésének alapja tehát az energia és az információ. 
Az energetikai gyógyítás a jövő és a jelen. Az életben minden az energiáról szól: az élővilágban és 
az élettelen világban is csak az történik meg, amihez rendelkezésre áll energia. Amíg a szervezet jól 
működik, egyensúlyban van – addig védekezni is jól tud. Ennek feltétele, hogy kellő energia álljon 
rendelkezésre. Az energiahiányos működés vezet funkciózavarokhoz. 

Az információ azt határozza meg, hogy az energia hova megy, mit tesz. Egészségről akkor beszélhetünk, 
amikor az információs rendszer megfelelő impulzusokat küld a testnek, a test pedig megfelelően 
értelmezni tudja azokat. Vagyis az egészség két alapfeltétele az elegendő energia és a megfelelő 
információ. Betegségről akkor alakul ki, ha túl sok, vagy túl kevés energia fut az energiapályán, illetve 
ha hamis, rossz információk. 

Más megközelítésben egészség az, amikor a többlet és a hiány 
között egyensúly van. Az egyensúlyi állapot határozza meg az 
életminőséget. Amikor megbetegszünk, ez az egyensúly felborul, 
aminek következtében a szervezet harmóniája elvész. Minden 
orvosi tevékenység nyilvánvaló célja a test, lélek és szellem 
harmóniájának visszaállítása. Ez az alapelv az, amire építkezünk!

Minden eset egyedi! 



Mindenki más élethelyzetben betegszik meg. Az orvosoknak a mai gyakorlatban nincs ideje 
megkérdezni, hogy hogyan él, milyen problémái vannak, hogyan dolgozik a beteg… Márpedig az 
ember életkörülményei nélkül nem értékelhető.
Mindenkinek másféle nehézségek, problémák, feszültségek, terhelések, stresszek jelentkeznek 
az életében a betegséget megelőző időszakban. Ez vezet az energiahiányos állapotba. Ha ez az 
élethelyzet elég hosszú ideig fennáll, a szervezet védekezőképességének összeomlásához vezethet. 
Kóros, sérült, kvázi daganatos sejt minden ember szervezetében tízezer szám keletkezik nap mint 
nap, ennek ellenére nem lesz mindenki daganatos beteg. Vannak olyan funkciók a szervezetben, 
amelyeknek feladata felmérni és elpusztítani ezeket a sérült, kóros sejteket. Amíg ezek egyensúlyban 
vannak, ott van ugyan a sérült sejt, de a szervezetnek van elegendő energiája ártalmatlanítani, így 
nem betegszünk meg. 

A betegséget megelőzően gyakori az úgynevezett életcsapda helyzet. Ez alatt olyan szituációt 
értek, amibe „beleragadtam”, bár nem érzem jól benne magam. Változtatnom kellene, mégsem 
hozom meg azokat a döntéseket, amivel kiléphetnék ebből a helyzetből, és benne maradok a 
számomra méltatlan állapotban. Ilyen szituációt mindenki átél élete során hosszabb-rövidebb ideig. 
Ha viszont ez tartósan fennáll, ha nem tudom elfogadni, feldolgozni az engem ért veszteségeket, 
ha nem érzem jól magam a bőrömben, naponta küldöm a testemnek a negatív üzeneteket. A 
szervezet pedig erre reagál. 

Ha valaki megbetegszik, érdemes szembenéznie azzal, hogy ahogy eddig élt, gondolkodott, 
ahová az életben a hangsúlyokat tette, az vezetett a test segélykiáltásához: 
a tünethez és a betegséghez, következésképpen valami nem jó! Ebből 
a helyzetből csak előre lehet menekülni. Ez pedig azt jelenti, hogy jobb 
helyzetbe akarok kerülni, mint amiben a betegségemet megelőzően 
voltam! 

Vallom, hogy a daganatos betegség bizonyos értelemben humánus kór, ami 
esélyt kínál arra, hogy az ember jobb életminőségben folytassa az életét, 
mint ahogy előtte élt. Nincs más megoldás! 
Ebben szeretnék segíteni másokat is. Mert ha időben megértem, hogy mit 
„üzen” a betegség, elindulhat egy folyamat, aminek végső célja a szervezet 
helyreállítása és önvédelmének felépítése. Azaz: helyreállítani azt az 
egyensúlyi állapotot, amiből a betegség előtti életben kiestem. Ez pedig 
évekig tarthat. És a tény – hogy most akár két-három éven át önmagammal 
kell foglalkoznom – bizony rémisztő tud lenni a beteg ember számára! De mint 
minden, ez is fejben dől el! A felismerés, és a változás, változtatás igénye is. 

A testi és lelki egészség közötti összefüggést a történelem nagy gondolkodói már szebbnél szebb 
szavakkal leírták. Szókratész szerint például nem létezik a lélektől független, pusztán testi betegség. 
Platón megfogalmazásában a betegségek gyógyításában a legnagyobb tévedés, hogy külön orvosok 
foglalkoznak a test és a lélek betegségeivel, holott a kettő nem választható el egymástól! Franz 
Alexander kijelentése szerint „A test az elme irányítása alatt áll. Bármennyire elhanyagolja is a 
biológia és az orvostudomány ezt a tényt, ez az élet működését illető legalapvetőbb ismeretünk.” 

Mindezt összefoglalva kijelenthetjük, hogy a betegség a test üzenete, és mindig a test betegségéről 
van szó, nem pedig az adott szervről! Az üzenet alapja mindig ugyanaz, nevezetesen, hogy 
változtatni kell! Ezt pedig a gondolkodásban kell elkezdeni!
Biológiai daganatkezelés, ortomolekuláris medicina
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Változtatni úgy tudok, ha magam is változom. Hogyan 
segíthetünk még emellett a testünknek?

A szervezet sejtszintű támogatására sok ismeretanyag 
áll rendelkezésünkre, és komoly lehetőségeink vannak 
ezen a téren! Miért nem élünk vele? Miért nem része 
ez az ismeret a gyógyító tevékenységnek? Ez költői 
kérdés, amire nem tudok választ adni.

A biológiai daganatkezelés a szervezet természetes 
anyagokkal történő támogatása. A diagnózissal 
való szembesülés a páciens számára sokk, aminek 
a feldolgozásához, és az azt követő krízishelyzet 
kezeléséhez segítségre van szüksége. 
Ennek érdekében meg kell tanítani a betegeket 
különböző stresszkezelő technikákra (például 
a relaxációra), támogatni őt szervezete 

tehermentesítésében (a dohányzás, kávé, alkohol elhagyásában), és biztosítani a test számára 
szükséges tápanyagokat a májműködés támogatása, a bélflóra helyreállítása, az immunrendszer 
erősítése, az onkológiai kezelések mellékhatásainak csökkentése, a szervezet oxigenizációjának 
javítása, a méregtelenítés, salaktalanítás, végeredményben pedig az életminőség javítása céljából. 

Mivel a daganatsejtek az oxigénhiányos, pangásos környezetben „érzik jól magukat”, gondoskodni 
kell ezeknek a feltételeknek a csökkentéséről. A keringés javításának – egészen a hajszálerek 
szintjéig – a mozgás a legjobb, semmivel sem pótolható módja.

Rendkívül fontos a támogató, segítő környezet kialakítása, az információk biztosítása, és ami 
nélkülözhetetlen, az a beteg aktív közreműködése! Hiszen mindenkinek saját magának kell 
összeszednie a gyógyuláshoz szükséges energiát, amiben lehet segíteni, támogatni, de meggyógyulnia 
az egyénnek kell! Ezt a felelősséget nem lehet áttenni valaki másnak a vállára, mondván: „itt a beteg 
testem, tessék engem meggyógyítani!” Erre rá kell döbbenteni a beteget! 

Hosszú távon akkor győzhetünk, ha sikerül a szervezetünk működését helyreállítani. Nem a tünetet 
akarjuk kiradírozni a testből, hanem olyan helyzetet teremteni, hogy ne legyen oka a testnek a 
tünetet – ez esetben a daganatot – létrehozni.
Tisztában kell lenni azzal is, hogy nem lehet mindig mindenkit meggyógyítani. De nem mindegy, hogy 
az előtte álló folyamaton hogyan megy át! 

Komplementer (kiegészítő) kezelések 

A klinikailag igazolt hatású daganatellenes kezelések közé tartozik például az ortomolekuláris 
medicina, vagyis a tápanyag egyensúly helyreállítása (antioxidáns terápia, vitaminok, ásványi 
anyagok), a fagyöngy terápia, az enzimterápia, a Thymus terápia, Cytokinek, lektinblokád (D-galaktóz 
infúzió), a pszichoterápia (NlP, Simonton,relaxáció, vizualizáció), a bélflóra rendezése, a fogászati 
gócok szanálása (immunrendszer), a hyperthermiás kezelések (lázterápiák), a mozgás, művészeti 
terápiák… 



látható tehát, hogy nem állunk fegyver nélkül ezen a területen! Volt szerencsém több nyugati 
klinikán tanulmányozni ezeknek a megoldásoknak az alkalmazását. 

Akupunktúra
A földgolyó feltehetően legrégebbi orvosi gyakorlata, az életenergia, a csí (chi, Qi) áramlásának 
szabályozása. A kínai gyógymód alapja, hogy az egész szervezetet átjáró életenergia blokkolódása, 
vagy feltorlódása okozza a betegséget. 1978-tól a WHO hatékony és elfogadott gyógymódnak 
ismerte el. Egyénre szabott kezelés, a meridiánok alapján.
A betegség azon a napon kezdődik, amikor több energiát használunk, mint amennyit visszapótlunk!

Kneip terápia
A hidegvíz immunerősítő hatását alkalmazza. Az 5 pontból álló terápiás ajánlást napjainkban is 
használjuk. Ennek elemei még a gyógynövény, a hidroterápia, a masszázs, és a testi-lelki egyensúly 
megteremtése, amit rendterápiának, a test-lélek homeosztázisának is neveznek.

Nyomelem, vitamin pótlás
Dr. Karl Pflugbeil: Maximális életerő – amit Ön egészsége működése érdekében megtehet című 
könyve foglalkozik a nyomelemek, vitaminok szerepével. Az egyensúlyi állapot rendezésével – amiből 
kevés volt azt pótolták, amiből sok azt kivezették – a tünetek 60 százaléka elmúlt. 

Böjt
A daganatos betegségek utókezelésében és az egészség megtartásához is nagyon jó lehetőség. 
Egészséges emberek számára az évente kétszeri – őszi és tavaszi – böjtölés ajánlott. Hellmut lützner 
Aktív dietetika című könyve foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. 

A böjt – amely nem más, mint korlátozott időre szóló önkéntes lemondás a szilárd táplálékról és az 
élvezeti szerekről – számos civilizációs betegség megoldására alkalmas, sokszor oki terápiaként is 
alkalmazható.

Ami az egészséghez kell
A szervezetnek az egészség megőrzésében a tiszta talaj, tiszta víz és tiszta levegő segíthet. Ezeknek a 
feltételeknek a jelenlegi helyzet nem kedvez. De nekünk az adott körülmények között kell túlélnünk. 
Mit tehetünk ennek érdekében?

Minőségi éhezés
A gödöllői agráregyetemen 1966-ban megvizsgálták 
a különböző élelmiszerek vitamintartalmát, majd – 
ezt 100 százaléknak véve – 1990-ben megismételték 
a vizsgálatot. Az eredmény rámutatott, hogy az 
élelmiszerek vitamin- és mikroelem tartalma az alig 
negyed évszázad alatt a töredékére csökkent. Mivel a 
táplálékunk minősége romlik, szervezetünk nem kapja 
meg a megfelelő tápanyagot, így éhséget jelez. Ezt 
nevezzük minőségi éhezésnek. 
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Az ortomolekuláris medicina célja a megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyag biztosítása. 
A tápanyag egyensúly helyreállításával a szervezet öngyógyító erőit segítjük, végső soron az 
egészség lehetőségét teremtjük meg. Interdiszciplináris (több szakterületet érintő) tudomány, 
amely természetes anyagokat (vitaminok, antioxidánsok, ásványi anyagok, aminosavak, 
zsírsavak, enzimek, élelmiszerek) használ, ezen kívül a testmozgásra és a testi-lelki harmóniára 
törekszik. 

Az emberi szervezet számára fontos anyagok
Clayton szerint a tápanyaghiányban a testünk javító folyamatai kimerülnek. 

Átfogó tápanyag beviteli program: Antioxidánsok (C-, E-vitamin, szelén, flavonoidok),  Karotinoidok  
(β-karotin, likopin, kriptoxantin, lutein, asztaxantin), Omega-3 zsírsavak, Flavonoidok (zöld tea, 
piknogenol, szőlőmag) Izoflavonok (genisztein/szója, angiogenezis gátlás), Metil-csoportok (folsav, 
B6-vit., betain), Prebiotikumok/rostok, probiotikumok,Széles spektrumú ásványi anyag és vitamin 
pótlás, Q10 koenzim és glükozamin. Teljes körű pótlásra van szükség, megfelelő dózisban!

Szabadgyökök és antioxidánsok
A szabadgyökök pozitív hatása, hogy segítik a baktériumok elpusztítását a szervezetben. Azonban 
a sejteket károsító láncreakciót indíthatnak be, oxidálják a szervezetet. Ami ellenük véd, az az 
antioxidáns. (Antioxidáns hatás: Recnacol olaj-mixtúra, M’Essence család, Ganovis kapszula, Aloe  
vera gél, Multimin kapszula, Multivita kapszula, Cordia Q- 10 kapszula,  MultiDrops olaj mixtúra)

Szelén
1957 óta tudjuk, hogy életfontosságú nyomelem. Napi ideális szelén bevitel 150-250 mg. Igazoltan 
minden daganatos betegnek szelénhiánya van! 
Magyarországon a talajban nincs szelén, de egész Európára elmondható, hogy szelénhiányos! Ami 
nincs a talajban, annak esélye sincs, hogy a táplálékláncban hozzánk kerüljön. 
A szelén képes a rákos sejtek sejtlégzését fokozni, csökkenti a kemoterápia mellékhatását. 
Dr. Schrauzer a 80-as években szelénkutatásokat végzett. A szelén és E-vitamin rendszeres szedése 
80 százalékkal csökkenti a mellrák előfordulását. Akinek a családjában rákos megbetegedés van, 
emelni szükséges a szelén szintjét. Magyarországon nincs konkrét szelén-szűrés. Ha ma minden nő 
elkezdene szelént szedni a daganatos betegségek száma néhány éven belül drasztikusan csökkenne! 
A szelén emellett a toxikus nehézfémek – például a kadmium, ólom, higany – kivezetésére is alkalmas.
A nyomelem pótlás nagy odafigyelést és tapasztalatot igényel, mert az arányokat nem szabad 
felborítani! (Multimin kapszula, Prostasan kapszula, Cordia Q- 10 kapszula)

Koenzim Q10 
Bioaktív formája az Ubikinon Q10 – a szervezet természetes erőműve. Pótlása segít a fizikai és 
szellemi regenerációban, növeli az agy mentális terhelhetőségét. Érdemes vizsgaidőszakban, 
fokozott szellemi igénybevétel időszakában szedni! Mivel a kemo- és sugárterápia (főleg az utóbbi) 
óriási energiát vesz ki a szervezetből, a koenzim Q10 ebben az időszakban is sokat tud segíteni. 
A lakosság jelentős része szed koleszterinblokkoló készítményt. (lecitin- Kombi kapszula, Cordia Q- 
10 kapszula)
Ennek hatására egy enzim blokkolódik a májban, aminek következtében csökken a Q10 szint is. Ezért 
a koleszterincsökkentő készítmények mellé mindig érdemes Q10-et szedni! Az egészséges májnak 
is 20-40 éves korra 40 százalékot csökken a Q10 termelő képessége, ez az arány 80 éves korra már 
60 százalék. Az idős ember életminőségének javításában és teljesítőképességének megtartásában is 
sokat segíthet a Q10 folyamatos szedése. 



KiSel10 vizsgálat
Az első komplementer medicinában történt vizsgálat, ami minden orvosi kritériumnak megfelel. 
443 páciens 5 éven keresztül 200 mikro gramm szelént és 200 mg Q10-et szedett naponta. Ennek 
eredményeként a szív- érrendszeri halálozás 55, a daganatos halálozás 30 százalékkal csökkent, 
életminőségük javult, miközben mellékhatást nem tapasztaltak.

Magnézium
Az emberek döntő része magnéziumhiányos. Aki kólafüggő, annak bizonyosan magnéziumhiánya 
van, mert a kólában található foszforsavval a magnézium oldhatatlan foszfátot képez, így 
prognosztizálható fiatalon a szív- érrendszeri probléma. (Magnemax kapszula)

C-vitamin
Minden növény és állat az evolúció során megtartotta a C-vitamin előállító képességét, de az emberi 
faj nem rendelkezik ezzel. Életkortól függetlenül mindenkinek pótolható, nem raktározódó, vízben 
oldódó vitamin. (lCVitamin cseppek, Acerola C tabletta)

D-vitamin
Egyre jobban bekerül a szakmai protokollokba. 
Ma már nem csak a csontritkulással kapcsolatos ismeretek állnak rendelkezésre, hanem azt is tudjuk, 
hogy a daganatos betegségek esetében is lehet terápiás hatása. 
A 2011-es konszenzus konferencián 13 intézet egy-egy vezető 
munkatársa foglalta össze a D-vitaminnal kapcsolatos ismereteket. 
Tumorellenes hatása vastagbél és melldaganatok esetében bizonyított. 
(M’Essence/ Mandulagomba, Multivita Plus kapszula)

E-vitamin, K-vitamin (K1, K2, K3) 
Érelmeszesedés elleni védőhatás, bizonyos kutatások szerint 
a lerakódások oldásában is szerepük van. MultiDrops olaj mixtúra, 
Optivit tabletta, Multivita Plus kapszula

Élelmiszerek 
„A népek sorsa nagyban függ táplálkozásuk módjától”
(jean-Anthelme Brillat-Savarin)
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A rák cukron él
A cukor– a daganat alapanyaga! 
Éppen ezért kerülendő minden magas glikémiás index-szel (GI) rendelkező élelmiszer!
(A szénhidrát-tartalmú élelmiszerek glikémiás indexe azt mutatja meg, hogy az adott élelmiszer 
elfogyasztása milyen hatással lesz a vércukorszintre. Az alacsony glikémiás index-szel rendelkező 
élelmiszerek az emésztés során lassan bomlanak le, és a vércukorszint emelkedése lassabb és 
egyenletesebb lesz, mint magas glikémiás indexű ételek elfogyasztása után.)

Kerülendő a magas GI miatt:
Cukor, méz, szirupok, fehér liszt, rizs, tészta, pékáruk, burgonya, burgonyapüré, kukoricapehely, 
rizspehely, lekvár, dzsem, zselé, cukrozott gyümölcsök, édesített, italok, gyümölcslevek, 
kukoricából származó fruktózszirup

Fogyasztható az alacsony GI alacsony miatt:
Természetes édesítőszerek (agávészirup, sztívia, xylitol), keserű csokoládé, kevert teljes kiőrlésű 
gabona, zab, köles, hajdina, basmati- vagy thai (jázmin) rizs, barna rizs, lencse, borsó, bab, 
jamgyökér, édesburgonya, zab, zabkása, teljes kiőrlésű müzlik, natúr gyümölcsök (áfonya, 
cseresznye, málna), víz citrommal, zsályával, kakukkfűvel ízesítve, zöldtea, fokhagyma, hagyma

Napi kétszer fél liter zöldtea elfogyasztását javaslom mindenkinek! Ezen felül jótékony hatású a 
kurkuma, málna, eper, zeller, petrezselyem rendszeres fogyasztása is.

Növényi kivonatok hatása a tumor növekedésére

A fokhagyma 10-szeres hígításban is gátolja táptalajon a daganatos sejtek 
osztódását. 
Ajánlott a cékla, a zöldtea és kurkuma együtt, a Ganoderma (Reishi - 
Ganoderma lucidum (Ganovis kapszula, MEssence Reishi bio gomba), a 
Shiítake (egészséges embernek napi 9-10 gramm, betegnek 20 gramm körüli 
mennyiség számít napi adagnak). 

Érdemes odafigyelni az adott termék kiválasztásakor, hogy bizonyos forgalomban lévő készítmények 
mg-os mennyiségben tartalmaznak hatóanyagot. 
Márpedig aluldozírozott mennyiséggel nem lehet eredményt elérni! 

Zsírsavak szerepe:
Az Omega3 és az Omega6 egy az egyhez aránya az ideális a szervezetben!
Ennek az aránynak a megteremtése érdekében fontos szem előtt tartani az alábbiakat:
     
Napraforgó olaj  70x Omega 3    1x Omega6
Szója olaj     7x Omega 3   1x Omega6
Repce olaj  3x Omega 3   1x Omega6
Nyugati étrend  15x Omega 3   1x Omega6

Az Ω 6 túlsúly következtében a zsírsejtek növekednek, a páciens elhízik, szervezetében a gyulladás és 
a rák kialakulásának esélye fokozódik.



Ajánlott olajok: 
lenmag, tökmag, szója, dió, repceolaj

Megengedhető olajak: 
mandula, olíva (szűz), pórsáfrány, napraforgó, kukorica, szezámmag, 
rizskorpa

Veszélyes olajak: 
pálma, pálmabél, kókuszolaj,

Szívbarát margarin nem létezik! 
2014. április 1-jétől az élelmiszerek margarintartalma nem haladhatja 
meg a 2 százalékot. Semmilyen formában ne használjunk margarint!

Mozgás
A mozgás alapvető életjelenség, ami aktiválja az életenergiát. Az immunsejtek 
működéséhez glutaminsav szükséges, amit csak az izomsejtek állítanak elő.  
 

 

Az immunrendszer túlterhelése, a helytelen táplálkozás, környezetünk elszennyeződése, a 
tartós stressz és a negatív érzelmi lelki folyamatok rendkívüli terhelést jelentenek az emberi 
szervezetnek. Ha a betegség jelentkezik, kezelni nem a tünetet, hanem a beteg embert kell, 
mégpedig a maga teljességében. Olyan helyzetbe kell őt hozni, hogy ne legyen „szükség” többé 
a tünetekre. Ennek érdekében bizonyos, hogy a beteg élete nem folytatható a korábbi gyakorlat 
szerint, hiszen az tévútnak bizonyult! 
Az egyik legnagyobb és leghatékonyabb gyógyító energia, amit számunkra az élet felkínál, a 
szeretet! És ebbe beletartozik önmagunk szeretete is! Legyünk mindig önmagunk! Ne kövessük 
mások tanácsát, csak akkor, ha valódi énünk igent mond rá! 
Ma olyanok vagyunk, ahogyan tegnap gondolkodtunk, és holnap olyanok leszünk, ahogyan ma 
gondolkodtunk.

Egészségünk érdekében

Gondoskodjunk szervezetünk C-vitamin, szelén, Q10, ásványianyag és nyomelem pótlásáról
Probiotikumokkal, méregtelenítéssel tartsuk karban bélflóránkat! 

Ne feledjük: az immunrendszer 70 százaléka a belekben van. 
(A bélflóra támogatásra az antibiotikum kúra és a kemoterápia mellett fokozottan szükség van! 
Probiotikum, Regaflor szedése akkor is indokolt, ha nem kell antibiotikumot szedni,  csak náthás, 
lázas vagy csak egyszerűen legyengült az immunrendszer. Segíti a mielőbbi gyógyulást és javítja 
az ellenállóképességet.)



Interjú 
Dr. Borodi Judit belgyógyásszal 

– Belgyógyászat, foglalkozás-egészségügy és aneszteziológiai szakvizsgákkal 
a hagyományos kínai orvoslás területén dolgozó kínai orvosok magyar 
felügyelőorvosa, az ortomolekuláris medicina híve. Hogyan fér meg ennyi 
minden egyetlen életben?

– Mindig a sürgősségi akut ellátásban dolgoztam. Kórházi pályafutásom 
teljes egészében az intenzív osztályhoz kötött, emellett egy ideig 
mentős voltam. Amikor megbetegedtem, kiléptem az akut betegellátási 
rendszerből, és célzottan kezdtem el foglalkozni a komplementer kezelési 
lehetőségekkel. Ennek már húsz éve. 

–  Az állami egészségügybe nem is ment vissza. 
Tanulmányozta viszont többek között a kínai medicinát, mi több, egy ideig művelte is.

– Sokat tanultam a kínai orvosok mellett. Meggyőződésem, hogy igen előnyös volna a betegek 
számára, ha integrálnánk ezeket a nagy hagyományokon nyugvó tapasztalatokat a nyugati 
orvoslás meglévő tudásához. 

– Hogyan találkozott az ortomolekuláris medicinával?

– Szerencsés módon adódtak lehetőségek az életemben, aminek köszönhetően megfordultam 
több, német nyelvterületen lévő, természetes gyógymódokkal foglalkozó klinikán, és 
megismerhettem az ottani protokollokat.

Ebben az időszakban rengeteg könyvet hoztam haza, néhányat le is fordítottam. Sok új dolog 
„jött szembe” felém, ami itthon hiányzik. Szép lassan elkezdtem magam is alkalmazni ezeket 
a lehetőségeket a daganatos betegek körében. Nagyon szép eredményeket sikerült elérni az 
onkológiai terápia mellett, a mellékhatások csökkentése, a szervezet védekezőképességének 
fokozása, az életminőség javítása terén. 
Célom, hogy eközben rávezessem a beteget arra, hogy mit tehet önmaga gyógyulásáért, 
ráirányítani a figyelmét a betegséget megelőző folyamatok, egyéni élethelyzetek 
jelentőségére, és elindítani a feldolgozás felé vezető úton. Az ortomolekuláris medicinát számos 
betegségcsoportban alkalmazzák eredménnyel, de én specifikusan a daganatos betegek 
életminőségének javításával foglalkozom. 

– Hogyan lehet kontrollálni az eredményeket?

– Arra vonatkozóan nagyon kevés információt lehet pillanatnyilag kapni Magyarországon, hogy 
az adott betegnél milyen formája jelentkezik a tápanyaghiánynak. Van azonban egy szemlélet, 
egy alapelv, amit rá kell illeszteni az egyénre, és az ő aktuális élethelyzetére. 
Egészen másra van szükség mondjuk kemoterápiás, sugárterápiás, vagy éppen egy utókezelő 
időszakban. Persze sok a tévút és a zsákutca. 
Azonban a szervezet fizikai teljesítőképessége megbízhatóan jelzi, hogy jó úton járunk-e. 
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Egészség filozófia és a BIYOVIS
Hogyan illenek az egészség filozófiájába a 
BIYOVIS étrendkiegészítői? 
Dr. Bérczi István, a BIYOVIS termékek gyártója és kutatója, 
a Magyar Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók 
Egyesületének (MÉKISZ) elnökének szakmai írása

Paracelsus szerint az ember elsőszámú doktora Isten, az egészség teremtője. 
Mert a test nem különálló dolog, hanem a lélek lakhelye: az orvosnak ezért mindkettőt egyidejűleg 
kell kezelnie, és arra kell törekednie, hogy összhangot teremtsen köztük, ami maga az isteni egészség. 
Ez a belső összhang harmonikusan egyesíti az emberben a világ dolgait az istenivel. 
Próféciáiban Paracelsus rossz véget jósol azoknak, akik elmulasztják megismerni önmagukat, mert 
így nem ismerik meg azt a valódi természetet, mellyel föl vannak ruházva. 

Helyesen és egészségesen élni annyi, mint összhangba kerülni valódi énünkkel – hangsúlyozta a 
szakember, hozzátéve: Az emberi szervezet nyitott rendszer, amely környezetével folyamatosan 
kapcsolatban áll. 

Ily módon nyilvánvaló, hogy az egészségünkre károsan ható méreganyagok is a környezetből 
származnak, és különböző utakon juthatnak be. 
- táplálkozás – feltétlenül szükséges a szervezet működéséhez, fenntartásához, mivel a szervezetnek 
energiára van szüksége, ami táplálékkal vihető be.
- levegő – létfontosságú
- ivóvíz – az egyik legfontosabb tápanyag, hiszen szervezetünk akár 75 százaléka víz. Ez az arány 
idősebb korban kevesebb. Idős embereknél a bajok egyik fontos kiváltó oka, hogy nem fogyasztanak 
elegendő vizet. Napi 2 liter víz elfogyasztása szigorúan kötelező, ha pedig többet iszunk, a vitaminok, 
elektrolitok pótlására érdemes odafigyelni! Az ital tiszta H2O legyen!
- bőrön keresztül – vannak úgynevezett kontaktmérgek

Az egészség megőrzésének legfontosabb célja:
- méreganyagok szervezetbe jutásának meggátlása
- a bejutott méreganyagok eltávolítása

Hogyan tudjuk a méreganyagok szervezetbe jutását meggátolni? 

Táplálkozás:
Tudatos, változatos és kiegyensúlyozott táplálkozással. Gondosan válasszuk meg, hogy mit 
fogyasztunk: kontrolláljuk a beszerzési forrásokat, részesítsük előnyben a biotermékeket és a saját 
termesztésű élelmiszereket.

Tiszta levegő:
Megoldás: SElVA légtisztító rendszerek (ózonizátor)
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Bőr védelme:
Az egészség a bőr egészségénél kezdődik! 5,5 ph a bőr ideális értéke. Ez egy savas ph, amit a kórokozó 
baktériumok nem szeretnek. 6-os ph alatt nem képesek szaporodni. A bőrünk tisztításához a tiszta 
víz lenne a legideálisabb. A bőrünkön lévő faggyúréteg mechanikai védelmet is biztosít a kórokozók 
ellen.

A szervezetbe bejutott méreganyagok 
eltávolításának módja: 
a Purex Phase program

1 – béltisztító, méregtelenítő program, 2 – immunerősítő 
program, 3 – szív-érrendszer karbantartó program, 4 – 
májvédő és –regeneráló program.

Vitaminok: C, B, E és P vitaminok bevitelére, valamint Cink, 
Szelén és vas pótlására van mindenkinek szüksége! 

A C-vitamin dózisa nagyon fontos! Tévhit, hogy az a jó, ha 
minél többet szedünk belőle, hiszen vízoldékony vitaminként óránként 200-250 mg-ot képes a 
szervezetünk hasznosítani.  Akkor hasznosul jól, ha naponta 4 alkalommal 200-250 mg-ot szedünk. 
Nem csak tablettában, hanem zöldségek, gyümölcsök formájában is! 
Túladagolni nem lehet, egyetlen mellékhatásként jelentkezhet az arra érzékenyeknél a hashajtó-
hatás. Szentgyörgyi és Pauling napi 5 ezer mg-ot szedtek a C-vitaminból, esküdtek a karcinogén 
megelőző hatására. (lCVitamin, Acerola-C tabletta)

B-vitaminok
Ha valaki megfelelő mennyiségben fogyaszt teljes kiőrlésű gabonát, általában hozzájut a szükséges 
mennyiséghez. A köröm és a bőr szépségének megőrzésében, és az immunrendszer erősítésében 
fontos szerepet játszik. Hiánya a civilizált országokban nem jellemző. (Optivit tabletta)

E-vitamin
Zsírban oldódó vitamin, bizonyítottan antikarcinogén (hatékony a rákos sejtek ellen). 
(MultiDrops olajmixtúra, Optivit tabletta, juvenal tabletta)

D-vitamin
A kálcium, magnézium anyagcserében nélkülözhetetlen. Egyes felfogások szerint a jelenlegi 
civilizációs betegségek egyik oka a hiánya, napi 50 mg-ra lenne szükség belőle. A BIYOVIS készítményei 
megfelelő mennyiséget tartalmaznak ezekből a vitaminokból. 
Az ásványi anyagoknak is van immunrendszer stimuláló hatása. leggyakrabban a szervezet cink, 
a szelén és a vas ellátottsága elégtelen. Az egészséges működéshez kb. 250 féle enzim alapvető 
fontosságú. (Multivita Plusz kapszula, M’Essence Mandulagomba)

Az egészségéért mindenki saját maga felelős! 
A BIYOVIS biztosítja a tanácsadás, a termékek, az anyagi jólét 

lehetőségét, a többi már az egyénen múlik.



 

www.biyovis.hu

Az Ön Biyovis kapcsolattartója:

Az egészségünk értéke csak akkor kezd igazán emelkedni, 
amikor egy részét már végleg elveszítettük! 

 
Óvjuk egészségünket!

Figyelem! 
A kiadványban szereplő információk és illusztrációk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. 

A Biyovis termékei nem helyettesítik a megfelelő orvosi ellátást; használatukkal, 
fogyasztásukkal kapcsolatban vegye figyelembe kezelőorvosa véleményét! 

A kiadványban szereplő esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A változtatás jogát fenntartjuk!


