
                        Стопяване на злокачествени ракови клетки 

   Пробвайте този чудодеен сок. Той е много подходящ за хора болни от рак, като при  неговото
използване отпада необходимостта от химиотерапия. 
   Всичко, което ви е необходимо, са няколко органични съставки. Тяхното съчетаване създава
една отлична формула, предотвратяваща бурния растеж на раковите клетки.
   Морковът е  богат на каротиноиди.  Те са естествени антиоксиданти и имуномодулатори,
които защитават клетките от стареене и развиване на рак. Ако във вашата диета не достигат
каротиноидите, рискът от развитието на рак значително се увеличава.
   Антиоксидантите защитават  клетките  от  уврежданията,  причинявани  от  свободните
радикали.  Свободните  радикали  фактически  представляват  единични  електрони,  които
увреждат ДНК и водят до неспособност на организма да поправи уврежданията, като по този
начин се създава идеална почва за развитието на рак.
   Каротиноидите и витамин А служат идеално за повишаване функциите на белите кръвни
телца,  наричани  още  „естествени  клетки-убийци”.  Това  подпомага  имунната  система  да  се
пребори с многобройните инфекции и с рака.
   Благоприятният ефект на бета-каротина първоначално е бил открит през 40-те години на
миналия век. Днес съществуват повече от 200 изследвания, които потвърждават положителния
ефект на бета-каротина при лечението на рака. 
   Едно изследване проведено в  Швейцария през  1970 г.  е  показало,  че  при мъже с  ниски
стойности  на  каротиноиди  в  кръвта  има  по-висок  риск  от  смърт,  вследствие  на  раково
заболяване. Изследването е правено в продължение на 12 години. Освен това бета-каротинът е в
състояние да защити епителните тъкани като бели дробове, гърло, пикочен мехур, тънкото и
дебелото черво. 
   През  1989  г  специалисти  от  Вашингтонския  Университет  и  Научно-изследователския
онкологичен център „Фред Хетчинсън” доказали връзката между голямата консумация на бета-
каротин и снижаването на риска от рак на шийката на матката.
   В друго британско изследване били подложени на тест замразени образци от кръв на 5004
жени. Здравето на тези жени било контролирано в течение на няколко години. Изследването
показало, че жени, които не са боледували от рак имат 50% повече бета-каротин, отколкото
онези, които били диагностицирани с рак на млечната жлеза.
   Магданозът укрепва имунната система, отстранява токсините, а също така предотвратява
образуването  на  свободни  радикали.  Притежава  също  и  мощни  антиоксидантни  и
противовъзпалителни свойства. Тази трева е богата на мощни флавоноидни съединения, които
предлагат широк спектър от предимсва за здравето. Ето някои от тези съединения:

- Apigenin и мирицетинът предотвратяват  образуването  на  тумори  в  лабораторните
животни. Същото се отнася и за рака на белия дроб. Флавоноидите са причината и за това,
че чесънът е смятан за химио-защитна храна. 

- Imperatorin и isopimpinellin предпазват от рак на гърдата, черния дроб и белия дроб. 

   Помнете, че редовната употреба на този сок убива раковите клетки и регенерира тъканите, без
опасностите съдържащи се в химическите вещества.

   Можете да изпивате чаша сок в течение на деня, за да предотвратите рака.



   Ако имате рак, пийте сока по 3 пъти на ден, за предпочитане поне 4-5 месеца.

     Съставки за една порция:
- ½ връзка магданоз;
- 5 моркова;
- ½ портокал;
- 1 лимон.

    Приготвяне:

   Смесете  всички  съставки  заедно  в  сокоизстисквачка.  Помнете,  че  това  количество  е
достатъчно за една порция и трябва да си правите по три такива дози на ден.

   Винаги изпивайте сока, докато е свежо приготвен!
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