Domowe Źródło Zdrowia
zainwestuj w zdrowie
i ciesz się wspaniałymi
właściwościami wody

www.instytutozonoterapii.pl

Na wizyty zaprasza
doktor Szymon Grzywacz
Kompleksowe leczenie m.in.:
- Boreliozy
- Hashimoto
- Chorób zapalnych
- Alergii
- Zapalenia zatok
- Zespołu przewlekłego zmęczenia
- Cukrzycy

Wykonywane zabiegi:
- Ozonoterapia
- Wlewy dożylne
- Terapie naturalne
- Fotostymulacja
- Medycyna mitochondrialna
- Dieta Ketogenna

Instytut Ozonoterapii Salus
ul. Batuty 7
02-743 Warszawa

tel. (22) 25359 93
kom. 785 05 86 76
salus@instytutozonoterapii.pl

Organizator:

Organizator merytoryczny:

pełnia

www.mediasklep24.pl
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Pełnia Zdrowia
Radość Taniec i Śpiew

Festiwal Kultury Zdrowia w GLIWICACH
WYDARZENIE ROKU!

POKONAJ CHOROBY
CYWILIZACYJNE

Chcesz uzyskać specjalny rabat dedykowany naszej gazetce
i uzyskać praktyczne porady o tych produktach?
Zadzwoń w godz. 9-18 tel. 602 308 928

CUKRZYCA • HASHIMOTO • NOWOTWORY •
• MIAŻDŻYCA • CHOROBY SERCA •
Polska prasa Alfa
do tłoczenia oleju na zimno
w twoim domu

22 września | niedziela | 11.00-19.30
Gliwice - Mała Arena ul. Akademicka 50

ZAPRASZAMY

Centrum Zdrowia KawkaJe

Już niedługo otwarcie nowego Centrum

Zdrowia KawkaJe na Śląsku! | Styczeń 2020 r.
ZAKRES USŁUG:

www.kawkaje.pl
tel.: 575 808 500

- dietetyka kliniczna, terapie żywieniowe;
- diagnostyka urządzeniami medycznymi takimi jak
biorezonans, termograf STRD;
- osteopatia, fizjoterapia, aurikuloterapia, akupunktura;
- wizyty lekarskie;

PEŁNIA ZDROWIA
ZINTEGROWANY
KALENDARZ WYDARZEŃ

PROGRAM
10:00 otwarcie bram, otwarcie targów ekologicznych
i sceny ekologicznego rolnika, której
gospodarzem będzie Tadeusz Rolnik

Na naszej stronie na Facebooku
Pełnia Zdrowia - Festiwal Kultury
Zdrowia umieściliśmy Kalendarz
wydarzeń związanych ze zdrowiem.
Będzie on aktualizowany raz w
miesiącu. Jeśli chcesz żeby Twoje
wydarzenie związane ze zdrowiem
również się w nim znalazło zadzwoń
na nr tel. 602 308 928

KONFERENCJA PRASOWA

I CZĘŚĆ WYKŁADY
11:00 - 12:30 dr Hubert Czerniak
Choroba Hashimoto i cukrzyca

- psychoterapia, terapia totalnej biologii;

12:30 - 13:00 PRZERWA

- wlewy (w tym witaminowe);

13:00 - 14:30 dr Aleksandra Niedźwiecki
Postępy w naturalnej kontroli raka

- ozonoterapia;
Emilia Kordek

- kamertony;

Andrzej Kawka

- terapie usuwania toksyn i patogenów (w tym
biorezonans).
Indywidualny dobór żywienia, ziół (w tym medycyny
chińskiej), suplementów i neuroprzekaźników pod
konkretne jednostki chorobowe z zakresu wszelkich chorób
autoimmunizacyjnych, przewlekłych, metabolicznych,
nowotworowych.
Profesjonalne leczenie otyłości oraz indywidualne programy
dla sportowców.

URZĄDZENIA
OCHRONY
ZDROWIA

rabat 10%

na hasło „Pełnia Zdrowia”

Nowość !!!
technologia M.R.E.T
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najsilniejszym antyoksydantem,
a w połączeniu z aktywacją
molekularną jest naturalnym
detoxem.”

15:30 - 17:30 dr med. Matthias Rath
Postępy w naturalnej kontroli chorób serca
KONFERENCJA

17:30 - 18:00 PRZERWA

CZEGO CI LEKARZ NIE
POWIE wraz Z VII EDYCJĄ

II CZĘŚĆ KONCERT TRZECH TENORÓW

TARGÓW UMIEJĘTNOŚCI
DBANIA O ZDROWIE,

18:00 - 19:30 Wiesław Ochman, Kałudi Kaludow,
Sylwester Targosz Szalonek, Orkiestra im. Arcyksiężnej
Marii Krystyny Habsburg

organizowana przez naszych partnerów:
Instytut Promowania Zdrowia, Czasopismo
Harmonia. Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność.

www.kas.net.pl/sklep
tel.: +48 601801156
„Woda nasycona wodorem jest

14:30 - 15:30 PRZERWA

www.aleeko.pl

ZDROWA ŻYWNOŚĆ
Bez konserwantów
Dla wegan i wegetarian
Dla alergików

NATURALNE SUPLEMENTY
Visanto
Dr Rath
Jentschura
Biolit i wiele innych

EKOLOGICZNE KOSMETYKI
Naturalne składniki
Bez alergenów i SLS

Wchodząc ze strony
pelniazdrowia.info

6 października 2019 | POZNAŃ
Centrum konferencyjne Hotel Novotel
Poznań Centrum, Plac Andersa 1
Wśród prelegentów m.in.:
dr med. Bożena Kilarski,
lek. med. Dariusz Szymański,
dr Adam Przygoda,
lek. Andrzej Więckowski,
dr Hubert Czerniak,
dr hab. n. med. Krzysztof Krupka,
prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski,
Marcin Rogus,
lek. med. Rafał Baron,
Jerzy Zięba (online).
informacje:
http://www.harmoniatwojezdrowie.com/

Prowadzenie: Emilia Kordek
Partnerzy:

®

URZĄDZENIA
OCHRONY
ZDROWIA

Organizator koncertu:

Patroni medialni:

foto: Jan Daniels

foto: Jan Daniels

PRELEGENT

DR MED.

MATTHIAS RATH

PRELEGENT

DR ALEKSANDRA

NIEDZWIECKI

Dr med. Matthias Rath, niemiecki lekarz i naukowiec,
bliski współpracownik i przyjaciel dwukrotnego
laureata nagrody Nobla, dr. Linusa Paulinga.

Dr Aleksandra Niedzwiecki zaliczana jest do światowej klasy naukowców
w dziedzinie badań nad mikroskładnikami odżywczymi. Jest również
dyrektorem Instytutu Badawczego dr Ratha. Doktorat z biochemii uzyskała
na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie współpracowała z prestiżowymi
instytucjami akademickimi, takimi jak: np. Uniwersytet Toronto w Kanadzie.

Misja życiowa

Badania naukowe

Instytut Badawczy dr Ratha

Misją dr Ratha jest zmiana obecnego
systemu opieki zdrowotnej
na prewencję zapobiegania chorób,
a co z tym bezpośrednio związane,
stworzenie możliwości ich całkowitej
eliminacji. Dlatego właśnie dr Rath,
jego zespół badawczy, jak również
cała organizacja – jest w opozycji
do tradycyjnego podejścia medycyny
konwencjonalnej, która skupia się
jedynie na maskowaniu symptomów,
co powoduje dalszy rozwój choroby.

Początek prac naukowych z zakresu
nowotworów i choroby sercowonaczyniowej zapoczątkował dr Rath
na początku lat 90 wraz z laureatem
Nagrody Nobla dr Linusem Paulingiem,
dzięki czemu położone zostały podwaliny
pod ogólnoświatową eksplorację badań
nad rolą mikroskładników odżywczych
dla zdrowia. Na dzień dzisiejszy istnieje
już ponad 60 000 badań naukowych
dokumentujących znaczenie witamin
dla zdrowia.

Światowy lider naukowo
ugruntowanych naturalnych terapii Instytut dr Ratha - to międzynarodowa
instytucja badawcza zajmująca
się naukowym spojrzeniem na
możliwości zachowania zdrowia
środkami naturalnymi. Badania
Instytutu potwierdziły nowe
zrozumienie powstawania choroby
sercowo-naczyniowej, a także
przyczyn powstawania raka i innych,
powszechnie występujących chorób.

INSTYTUT BADAWCZY DR RATHA
ŚWIATOWY LIDER NAUKOWO
UGRUNTOWANYCH
NATURALNYCH TERAPII
Instytut dr Ratha to międzynarodowa instytucja badawcza zajmująca się naukowym spojrzeniem na
możliwości zachowania zdrowia środkami naturalnymi. Badania Instytutu potwierdziły nowe zrozumienie
powstawania choroby sercowo-naczyniowej, a także
przyczyn powstawania raka i innych, powszechnie występujących chorób.

•

w badaniach nad chorobami zakaźnymi wykazano, że określone formuły mikroskładników
odżywczych lepiej zwalczają bakterie borelii
(borelioza), niż stosowane powszechnie do tej
pory antybiotyki. W synergii siła.

Przy wszystkich tych pracach badawczych, szczególną
rolę odgrywa odpowiedni wybór i testowanie mikroskładników, a w szczególności zasada synergii, czyli
odpowiednie połączenie pojedynczych mikroskładników, które w ten sposób wzajemnie wzmacniają
swoje działanie. Wyniki licznych badań i testów naukowych podkreślają to w imponujący sposób.

Zaawansowane badania i rozwój
Instytut Badawczy dr Ratha został założony w 1999 r.
i jest uważany za pioniera w dziedzinie badań nad
mikroskładnikami odżywczymi. W szczególności ich
funkcji regulujących w metabolizmie komórkowym,
stąd też nazwa „Medycyna Komórkowa”.
Duża liczba publikacji naukowych
Wszystkie publikacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu i na stronie PubMed, największej
na świecie internetowej bibliotece medycznej. Coraz
częściej badania Instytutu potwierdzają wiodący prym
Medycyny Komórkowej, w porównaniu z konwencjonalnymi metodami:
•

•

w zakresie chorób sercowo-naczyniowych zostało udowodnione, że główną przyczyną zwapnienia
tętnic (miażdżycy) jest osłabienie ścian tętnic z powodu przewlekłego niedoboru mikroskładników
odżywczych. Tak więc, hipoteza wysokiego poziomu cholesterolu została obalona.
w badaniach nad rakiem udowodniono, na ponad
50 typach ludzkich komórek nowotworowych, że
właściwie opracowana formuła mikroskładników odżywczych jest w stanie zahamować rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych.

DZIESIĘCIOPUNKTOWY PROGRAM
DR. RATHA W OPTYMALIZACJI
UKŁADU KRĄŻENIA:
1. Zrozum jak działa Twój układ krążenia.
2. Wzmocnij ściany swoich naczyń krwionośnych.
3. Usuń w sposób naturalny złogi zalegające w Twoich
arteriach.
4. Rozluźnij ściany naczyń krwionośnych.
5. Wyreguluj prace swojego serca.

Obszar badań
Fachowa wiedza dr Niedzwiecki bardzo
szybko rozszerzyła się o biologię molekularną,
mikrobiologię i medycynę. Jej zainteresowania
badawcze obejmują molekularne aspekty
starzenia się, metabolizm komórkowy,
odżywianie, choroby sercowo-naczyniowe,
nowotwory i inne.
Współpraca
W trakcie swojej niezwykle bogatej
kariery naukowej, dr Niedzwiecki

ściśle współpracowała z dwoma
laureatami Nagrody Nobla: dr Geraldem
Edelmanem i z dr Linusem Paulingiem.
W kalifornijskim Palo Alto, pracując
w Institute of Science and Medicine
Linusa Paulina poznała dr Ratha.
Instytut Badawczy dr Ratha
Wraz z założeniem w 1999 r.
Instytutu Badawczego dr Ratha,
dr Niedzwiecki objęła kierownictwo
tej placówki naukowej. Od tego

czasu Instytut Badawczy dr Ratha
przekształcił się w jeden z wiodących
na świecie ośrodków naukowych
zajmujących się zdrowiem naturalnym.
Ponad 100 publikacji naukowych
Instytutu dr Ratha, dostępnych na
stronie internetowej Instytutu, oraz
w największej na świecie internetowej
bibliotece medycznej PubMed,
wpłynęło znacząco na ogólnoświatową
akceptację badań nad witaminami
i podniesieniem ich prestiżu.

PRELEGENT

DR HUBERT

CZERNIAK

Lekarz chorób wewnętrznych, członek
Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej.

Badania, które należy zrobić przed wizytą
lekarską wg dr Huberta Czerniaka:
• morfologia z rozmazem, OB, CRP, żelazo,
• TSH, FT3, FT4, ATPO, ATG, pc.anty GAD,
• w przypadku cukrzycy także: pc ICA krzywa cukrowa z 3 krotnym pomiarem celulozy i insuliny lub peptydu C,
• Homocysteina,
• 25(OH) -poziom witaminy D3.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę:
• czy wydalona kupka pływa, czy przylepia
się do ubikacji?
• czy po zjedzeniu buraków czerwonych
mocz jest czerwony?

JAK POKONAĆ CHOROBY
CYWILIZACYJNE?
Dr Hubert Czerniak: „Żyjąc zgodnie z wytycznymi nauki akademickiej, nie pijąc, nie
paląc, ćwicząc 3-4 razy w tygodniu wylądowałem w szpitalu z zawrotami głowy,
których nikt nie potrafił zdiagnozować.
W efekcie wyciągnąłem samodzielne wnioski i zrozumiałem, że to czego się obecnie
uczy dzieci w szkole i lekarzy na studiach to
bardziej marketing sprzedaży produktów
niż uzdrawianie.
Jeśli chcesz przyjść do mnie na wizytę lekarską to musisz zdawać sobie sprawę

z tego, że od tej pory zapominasz o tym, co
mówią w TV o zdrowiu - bo tamta wiedza
wpędza tylko w chorobę. Musisz odrzucić
część leków, bo one w efekcie wywołują
nowotwory, cukrzycę, niewydolność serca,
Alzheimera. Ich działanie to tylko normalizacja wyników i utrudnianie Twojemu
organizmowi regenerowania się. Bardzo
ważne jest spożywanie żywności pochodzącej ze sprawdzonego źródła - najlepiej
od ekologicznych rolników, uzupełnianie
niedoborów, a także usuwanie nagromadzonych toksyn i właściwe nawodnienie,
ruch. Na moim wykładzie dowiesz się gdzie
leży przyczyna chorób i jak je leczyć.”

6. Chroń swoje naczynia krwionośne przed korozją.
7. Regularnie uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
8. Stosuj zdrową dietę.
9. Znajdź czas na relaks.
10. Zacznij od razu!
Przeczytaj koniecznie książkę dr Ratha „Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca – tylko my ludzie!”, opisującą
medyczny przełom w badaniach komórkowych nad witaminami i zachęcającą do tworzenia nowego, efektywnego
systemu opieki zdrowotnej, opartego na prewencji!

NEO, autor Książki
„Mit chorób cywilizacyjnych i wielki biznes”
Medycyna jest osią tej książki, ale nie jest w niej najważniejsza. Przy użyciu medycyny autor odkrywa współczesną wersję niewolnictwa, grabieży i ludobójstwa,
korporacyjnego wilka w przebraniu owcy, drapieżnika,
który skutecznie przekonał swoje ofiary, że wszystko
robi tylko dla ich dobra. Wydaje się to bardzo ogólnikowe, przesadzone, a być może jest to kolejna teoria
spiskowa? Można w nie przecież wierzyć lub nie. Tak
by było, gdyby nie fakt, że w tej książce padają nazwy

korporacji, nazwiska polityków, urzędników, dziennikarzy, lekarzy,
naukowców, a nawet sędziów, pozostających na ich usługach.
Wszystko znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych (przystępnie wyjaśnionych), danych statystycznych i wyrokach sądów.
Ma to wstrząsnąć czytelnikiem i otworzyć mu oczy. Nie ma straszyć, ale mobilizować do działania, pokazać ścieżkę ucieczki przed
agresorem, do odnalezienia wolności i nowej jakości życia. Częścią tej jakości jest doskonałe zdrowie, więc w książce nie mogło
zabraknąć wszystkich niezbędnych szczegółów. Co czytelnik zrobi
z tą wiedzą? Znać ścieżkę, a podążać nią to dwie różne sprawy...

