
Hozzászólások megtekintése  
 
(Napsugár, 2010.02.08 08:18)  
Kedves Éva, Sajnos ez Magyarország. Hiába rendelkezik EU-s, és OETI-s engedélyekkel, 
hiába van mögötte közel 1000 esettanulmány, amik nem 10 éves "futamidővel" rendelkeznek, 
a reklámozása TILOS. Emiatt néhány éve már perbe fogták a Professzor urat, de végül nem 
ítélték el, mert csak az érdeklődők számára e-mailben küldött felvilágosítást, így nem 
elmarasztalható. De lényeg a sorrend, őt keresték meg! Szabad piaci forgalomban nem 
megtalálható, mert aki lelkiismeretes, az nem mondhatja a betegének, szedjen valamit, aztán 
majd lesz valahogy. Honnan tudja az az ember, az ő bajára mennyi az annyi. Még egy 
egyszerűnek tűnő magas vérnyomásnál is nem csak az értékek döntenek, hanem az alap, 
ami kiválthatja. A mai természetgyógyász törvény annyira szigorú, hogy bizonyos anyagok, 
hiába tudja mindenki, hogy immunerősítő hatású, nem írhatom le, még a -hat, -het 
végződéssel sem. (pl. immunerősítő hatású lehet) Régebben így védték ki ezeket, de ma 
már... Komoly pénzeket, 10-20millió forintokat fizetnek hálózatok, ahol előadáson egy orvos 
kiejt a száján valami gyógyhatású szót, mert állítólag tévedésbe ejt. De az orvosok által felírt 
szerek, amiket a gyógyszergyárak állítanak elő, azok gyógyítanak..., szerintük. Mindannyian 
tudjuk, mi van a háttérben, és nem véletlen, hogy annyi fantasztikus szer eltűnik a piacról. 
Még nekem sincs nagy rálátásom, de amikor Hozzád hasonló, őszintén csodálkozó 
kérdéseket teszek fel a Profnak, akkor szembesülök a "nagy magyar valósággal". Komoly, 
elismert helyeken adják már a betegeiknek az orvosok, tehát a folyamat elindult. A legjobb, 
amikor egy orvos megtapasztalja a hatását, mert onnantól "ki se lehet venni" a kezéből. 
Egyébként az OETI engedély szerint étrend-kiegészítő. És még valami, ez több, más-más 
hatóanyaggal rendelkező készítmény, amikben az alap technológia megegyezik, és vannak 
átfedések.  
 
"csoda"szer  
(Genov Éva, 2010.02.07 17:11)  
Kedves Napsugár. Miért nem lehet nevén nevezni ezt a "csoda"szert? Ez egy újabb 
táplálékkiegészítő? tea? "Őssejt" ? Nem hiszem, hogy itt nem lehetne -reklámozni- ezt a 
terméket?!Írj róla többet kérlek, hogy mások is olvassák.  
 
Válasz erre: csontritkulás  
(Napsugár, 2010.02.07 16:03)  
Amit felvetettél, jogos, de tudnunk kell, hogy a szervezet működése ennél bonyolultabb, 
emiatt hiába tartalmazzák a multivitaminok esetleg a kellő mennyiségnél nagyobb arányban a 
vitaminokat, és ásványi anyagokat, ha az nem a megfelelő arányban, és minőségben van 
jelen. Példának a vasfelszívódását említeném: Krónikus fáradtság és kimerültség esetén 
sokan szednek vasat tartalmazó készítményeket. Ám néhányan nem tudják, hogy ahhoz, 
hogy a bevitt vas maradéktalanul felszívódjon, kalciumra van szükség. Viszont a kalcium 
felszívódásához elengedhetetlen a D3 vitamin, ami viszont alapjában véve zsírban oldódó 
vitamin, így nagyon rosszul szívódik fel természetes körülmények között. Menjünk tovább! 
Célszerű, hogy a vas kelát formában legyen jelen, hogy ne tudjon feloxidálódni, mert akkor 
abból szinte semmi nem hasznosul. A kelát formában bevitt anyagok lebontásához azonban 
aszparaginsavra és L-ciszteinre van szükség. De szerencsére létezik olyan szer, aminek az 
összetétele úgy lett meghatározva, hogy a benne lévő anyagok segítsék egymás 
felszívódását, hasznosulását. Nem az óriási dózisoknak van szerepe, hanem a különböző 
anyagok egymáshoz viszonyított arányának és a tökéletes felszívódásnak.  
 
csontritkulás  
(Genov Éva, 2010.02.07 00:20)  
Érdekes lenne azt is megvizsgálni, hogy a parasztasszonyok, férfiak akik egész életüket a 
szabad ég alatt töltötték /dolgoztak/,friss házi tejet és tejtermékeket fogyasztottak, miért 
éppen az ő körükben szenvednek legtöbben csontritkulásban.Igaz ők nem szedtek D és 
egyéb vitaminokat, szerintem még most sem.Azt hallottam valahol, hogy a legtöbb 
betegséget vitaminokkal gyógyítani lehetne, de ez a gyógyszergyártók csődjéhez vezetne.Az 



egészséges ember általában nem szed vitaminokat, mert azt vallja, hogy amit megeszik 
abból majd felszívódik.A beteg pedig hiába szedi /esetleg/ már nem olyan a felszívódásának 
hatékonysága.A túl sok vitamin sem jó, vesekövet okozhat.Ugyanakkor melyik gyártó által 
forgalmazott ill.gyártott vitaminok a jók?Valóban azt a mennyiséget tartalmazzák amik a 
dobozon fel vannak tüntetve?Néhány éve bevizsgálták a forgalomba lévő összes 
pezsgőtablettákat -biztos emlékeztek rá- és kiderült, hogy csak a 10%-a volt megfelelő ami a 
dobozokon fel volt tüntetve.Ez egy jó üzlet!Mi pedig igazodjunk el az "útvesztőikben".  
gyulayoyo@yahoo.com  
(ygyula, 2010.02.05 11:00)  
S az IU-t a macska tudja. Célszerűbb lenne, nem korosztályra, hanem súlyra megadni az 
adagolást, mert a patikaszerek adagolása általában így pontos. Az idősek kevesebbet 
tartózkodnak a napon, ez is lehet az ok a több D vitamin igényre. A természetes források máj, 
tojás, csukamájolaj, tökmagolaj egészséges embernél elegendőek. A zsírban oldódó 
vitaminok túladagolása okozhat gondot.  
berkesjudit@t-online.hu  
 
(Napsugár, 2010.02.04 16:18)  
A zsírban oldódó vitaminok a szervezetben nagyon rossz hatásfokkal szívódnak fel. 
Egészséges szervezetben kb. 20%, de a beteg szervezetben, ahol a legnagyobb szükség 
lenne rá, mindössze 3%-ban. Létezik viszont egy technológia, amivel a zsírban oldódó 
vitaminokat vízoldékonnyá lehet tenni, és ebben az esetben a felszívódásuk megegyezik a 
vízoldékony vitaminokéval. Ez egy magyar szabadalom, amiről még kevesen hallottak, de ha 
valakit érdekel, szívesen válaszolok emailben. Szeretettel, Judit  
 
kevés!!!  
(Kara Sándor, 2009.11.14 14:21) 
Szentgyörgyi prof. 1931-ben mondta minden Magyar embernek 40 év felett 1000mg C 
vitamint nyugodtan elfogyaszthat,és mivel a mai világban sokkal több káros anyag szennyez 
minket nyugodtan lehet fogyasztani kúra szerűen.Ajánlom mindenkinek figyelmében 
DR.PROF. ÁDÁM TAMÁS müsorát echo tv-én ugyan is RÁKOS BETEGEKNEK komoly 
mennyiségű c vitamin bevitelt adnak vénásan és orálisan is.Amikor betegek vagytok 
nyugodtan szedjetek több ezer mg-ot be semmi bajotok nem lesz ugyan is a szervezet kiűríti 
a felesleget.Természetesen a RENDES PÁLINKA ÉS A JÓ BOR FOGYASZTÁSA 
kifejezettten javítja az immunrendszert,és erősíti.ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK.  
 
vitaminok  
(boncsa, 2009.11.14 12:10)  
Vagy Lenkei doktor régebbi honlapján lehet találni ilyet, esetleg az általa írt "Cenzúrázott 
egészség" című könyvben olvashatunk róla. Független attól, hogy Lenkei scientológus, még 
lehet valamiben igaza. Hiszen tudjuk: ha a sok hazugságot egy kis igazságba csomagoljuk, 
azzal eladható maga a hazugság is. A dolgok nem csak fehérek és feketék, nagyon is 
szürkék! Sőt! Színesek!  
 
D vitamin  
(Hunicillin, 2009.11.13 14:47)  
Sok részigazságot tartalmaz a cikk, de a sok hibával sem lenne érdemes különösebben 
foglalkozni, ha a mai időkben a D-vitaminnak nem lene kulcsszerepe. Érdemes kiemelni, hog 
a "Napi szükséglet/adagolás" nevű napi dózis táblázat totál félrevezető. Egyrészt a bevitelt 
ma már IU (International Unit)-ban szokták feltüntetni a dobozon, mert a kutya nem tudja, 
hogy az IU hogy viszonyul a mikrogrammhoz (egyébként a 10 mikrogramm = 400 IU). 
Másrészt az értékek lehet, hogy "hivatalosak", de semmiképpen sem igazak. Napi 2000 IU a 
minimum javasolt mennyiség felnőttnél, ezt már rengeteg kutatás igazolta. Akit érdekel, Dr. 
Mercola oldalain (angolul) minden lényegeset megtudhat. Magyarul sajnos csak ilyen cikkek 
vannak, mint a házipatikás.  


