РОЛЯТА НА ПРЕПАРАТИТЕ ОТ
ЛЕКАРСТВЕНИ ГЪБИ В ОНКОЛОГИЯТА
Специалист по вирусология с 36-годишен лекарски стаж. Работил 20 години като завеждащ лаборатория по клинична
вирусология във Военномедицинската академия в София и близо 5 години в НПЛ по ХИВ към НЦЗПБ – София. От 2004
година е консултант по фунготерапия - лечение с лекарствени гъби.

Д-Р ХРИСТОВ, ЗАЩО
НЯКОИ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ГЪБИ, С КОИТО
РАБОТИТЕ, СЕ СРЕЩАТ
В СУПЕРМАРКЕТА?
Някои от гъбите, с които
работя, могат да се купят
от хранителни магазини
или от супермаркети. Това
повдига въпроса „Могат
ли кулинарните гъби да
помогнат на здравето на
човека така, както медицинските?”
Кулинарните гъби са полезни за здравето. Те са
добри източници на витамини от група B, желязо,
ниацин, рибофлавин, тиамин и аскорбинова киселина. Гъбите са богати на
полиненаситени мастни
киселини и на протеини,
които съдържат всички
аминокиселини, включително и незаменимите.
Връзката между доброто
здраве и богатата на гъби
диета става ясна, когато
различни
изследвания
показват, че хората, които ядат гъби, са по-здрави
от останалите. В Япония,
например, учените са открили по-малко случаи на
рак в регионите, където
се отлежда гъбата Шиитаке. Подозирайки, че хората в тези региони често ядат Шиитаке, учените
поискали да разберат
дали гъбата има антиракови свойства. Провели
множество тестове и открили веществото лентинан – едно от най-широко
предписваните лекарства
против рак в света.
Някои гъби са по-добри
от останалите. Шиитаке, например, стимулира
нервната система около
100 пъти повече от обикновената печурка. Мей-

таке подпомага имунната
система много повече от
припънката или от която
и да е друга кулинарна
гъба. Разликата между
кулинарните и медицинските гъби е, че последните са на по-високо
ниво. Освен това кули-

гъби. Добрият производител носи отговорност за
безопасността и за ефикасността на продукта.
КОИ СА НАЙ-ЦЕННИТЕ
ГЪБЕНИ ПРОДУКТИ НА
ПАЗАРА?

Внимание!!
Правете разлика между висококачествените препарати от
плодното тяло на лекарствени гъби (какъвто е Immune
Modulator) и евтините препарати от мицелите на тези гъби.

нарните гъби обичайно
минават през топлинна
обработка, при която техните полизахариди загиват. Приемането на гъбен
продукт под формата на
капсули от медицински
видове гъби е за предпочитане, защото тези
продукти съдържат концентат от мощните вещества, които природата е
събрала на едно място в
гъбата. Освен това е добре да се купуват гъбени
препарати, направени от
плодните тела на гъбите,
а не от мицел, каквито са
по-евтините гъбени препарати на пазара.
Продуктите от медицински гъби освен това са
и по-хигиенични. Гъбеният прах се стерилизира,
преди да бъде пресован
в хапчета или изсипан в
капсули. Понеже култивираните гъби често се
пръскат с пестициди, редовното им ядене може
да се окаже вредно.
Затова ви препоръчвам
да купувате такива гъби
само от специализирани
магазини и от сигурни източници.
А КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА
ТЯХНАТА ЦЕНА?
Даже в сурова форма лекарствените гъби са мно-

го по-скъпи от повечето
други билкови хранителни
добавки, които можете да
купите от магазините за
здравословно
хранене.
Цената на качествен медицински гъбен продукт
обикновено е над 30 евро
за опаковка в зависимост
от броя на лекарствените гъби, използвани във
формулата. Ако се натъкнете на гъбен продукт,
по-евтин от това, бъдете
нащрек. С нарастването на популярността на
лекарствените гъби все
повече гъбени продукти
се появяват на пазара,
но повечето от тях са с
ниско качество. Преди да
закупите такъв продукт,
потърсете предварително
информация и открийте
този, който ще ви бъде
от най-голяма полза. За
съжаление този продукт
най-вероятно ще бъде от
по-скъпите.
Другият въпрос е относно качеството на гъбния
екстракт. Както вече съм
споменавал, гъбите в
природата са нещо като
„лешояди” – те събират
и неутрализират токсини, отрови, тежки метали
и други отпадъчни продукти. Следователно е
много важно да вярвате
на вашия снабдител на
продукти от лекарствени

Може би това са мултигъбените формули, които
съчетават много видове лекарствени гaъби.
Рейши, Шиитаке, Мейтаке, Кордицепс и други
медицински гъби имат
различни
благотворни
ефекти върху здравето
на човека. Идеята е тялото да получи възможно
най-различни активни вещества, които да стимулират имунната система
сравнително бързо.
Всяка гъба съдържа своя
уникален тип бета-глюкани и терпеноиди. Някои
стимулират отделянето на
Т-клетките, а други пома-

гат на естествените клетки убийци да извършват
функцията си. Агарик блазеи, например, стимулира
отделянето на естествени
клетки-убийци. Мейтаке
стимулира
отделянето
на Т-клетки. Смесването
на двата вида гъби води
до едновременното стимулиране на двата типа
клетки.
Интересни са изследванията, правени с мултигъбени формули. Учени
от Съединените щати и
Китай провели съвместно
изследване с такава формула в Народната болница в град Лишуй, провинция Жейжианг в Китай.
Формулата се състояла
от прах от 6 гъби: Агарикус блазеи, Шиитаке,
Мейтаке, Рейши, Кориолус и Кордицепс. Опитът
бил проведен върху 56
пациенти със средна или
напреднала фаза на рак.

• ПЛОВДИВ
Търговски център КИАРА,
бул. „Васил Априлов“ №20 Б, ет. 5
тел./факс: 032/62 24 55
GSM: 0878 780 742
д-р Лилия Евтимова
GSM: 0878 790 336

Платена публикация

СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА НА Д-Р ХРИСТОВ
Жена на 26 г., от Смолян
Открит е рак на гърдата в напреднала форма. Гърдата е отстранена, но остават метастази в
белия и черния й дроб и в костите. След двумесечно приемане на „Имюн Модулатор” и още
няколко висококачествени гъбени препарати от фирма „Доктор БИОМАСТЕР” метастази не са
открити в белия и черния дроб. Терапията продължава.
Мъж с рак на простатата и метастази в костите. Изпитва силни болки в костите заради метастазите. Един месец след началото на приемане на „Имюн Модулатор” и съпътстващи гъбени
препарати болките в костите отшумяват почти напълно. Терапията продължава.
Жена на 60 г., от Пещера
Рак на мозъка. Не е оперирана. Правена е химиотерапия. Шест месеца приема гъбените
препарати на фирма „Др. БИОМАСТЕР” - „Имюн Модулатор”, и екстракти от: Шиитаке - 20%
полизахариди, Рейши - 20% полизахариди, и Агарикус - 20% полизахариди. Последното изследване показва, че туморът не се развива и е капсулиран. Жената се чувства добре и няма
оплаквания.

БЕЗПЛАТНИ КНИГИ
От магазините на фирма Dr. BIOMASTER или по куриерска служба можете да получите по един безплатен брой от следните книги:
„Мост на надеждата” - разказ за най-известната канадска билкова противоракова
рецепта. Стотици болни от рак са оздравели с помощта на тази рецепта.
„Лечебни гъби против рак и други заболявания”- доста подробна информация за
най-често използваните лекарствени гъби.
„Ракът може да бъде излекуван с Алое Арборесценс”- феноменални случаи на
излекувани от рак по рецептата на Падре Романо Заго.
Телефон за поръчка: 02/ 952 34 49
SF00193102_MA_1211

ЛЕКАРИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ФУНГОТЕРАПИЯ
• СОФИЯ
ул. „Лайош Кошут“ №24,
вътрешен двор, офис 8
д-р Милен Христов
тел.: 02/952 51 99, GSM: 0878 931 252

В края на опита групата,
която приемала мултигъбената формула, показала по-големи подобрения
от контролната група.
Учените докладвали, че
смесените гъбни полизахариди „могат да възпрепятстват синтезирането
на протеини от раковите
клетки, да променят физиологичното състояние
на раковите клетки, да
предотвратят растежа и
разпространението им,
да облекчат токсичните
ефекти от антираковите
лекарства, да подобрят
съня и апетита на пациентите и да доведат
до общо подобрение на
състоянието им.” Учените
обобщили, че лековитият
ефект на мултигъбената
формула може да се използва при съпътстващата терапия на раковоболни пациенти.

• БУРГAС
Магазин и консултация
ул. „Трайко Китанчев“ №23
тел. 056/ 82 11 70, GSM: 0878 95 03 97
д-р Николай Ненчев
GSM: 0896 888 589
д-р Цветан Балкански
GSM: 0878/80 00 44

• СТАРА ЗАГОРА
Магазин и консултация
бул. „Цар Симеон Велики“ №158, ет.2,
офис 2 (срещу сладкарница
„Неделя“), тел./факс: 042/62 62 22
д-р Айше Карагьоз
тел.: 042/ 62 62 23
GSM: 0878 780 306

• ВАРНА
Научно сдружение по натурална медицина
Свилен Лапаков,
тел.: 052/65 13 65, GSM: 0878 10 54 76

• РУСЕ
д-р Костадинов, GSM: 0896 83 15 79
д-р Кънева, GSM: 0896 83 15 80

• ПОМОРИЕ
д-р Галина Маринова
GSM: 0887 252 897
• КЮСТЕНДИЛ
д-р Василка Захариева,
тел.: 078/52 32 39
• КОЗЛОДУЙ
д-р Димитър Петров,
GSM: 0885 49 54 26

• МАДАН
д-р Недко Димитров
ул. „Спартак“ №5,
тел.: 0897/922 230

Предлагаме
на лекари
съвместна
работа!
02/952 60 70

„Доктор Биомастер“ ЕООД • www.drbiomaster.com • e-mail: office@drbiomaster.com • Тел./факс за цялата страна: 02/ 952 34 49

