+++ Informacja zdrowotna dla wszystkich! +++ Informacja zdrowotna dla wszystkich! +++

Prawda
Zdrowie jest
sprawą zaufania

Wyniki naszych badan
’

Fitoskładniki to naturalne związki pochodzenia roślinnego. Ich ważne funkcje
obejmują ochronę roślin przed owadami,
chorobami, suszą, promieniami ultrafioletowymi oraz zanieczyszczeniami. Do
niedawna fitoskładniki nie były uważane
za ważne składniki odżywcze dla ludzi;
jednak obecnie są one uznawane za
niezbędne do podtrzymania życia ludzkiego. Wykazano, że niektóre fitoskładniki
mogą zmniejszać częstość występowania
przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca,
nadciśnienie, miażdżyca tętnic i rak.
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Zdrowotne działanie ochronne
fitoskładników: kwercetyna
Kwercetyna jest ważnym naturalnym składnikiem
roślinnym uzyskiwanym z owoców i warzyw,
takich jak cebula, jabłka, jagody, a także z cytrusowych bioflawonoidów. Ma silne działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne oraz zdolność
hamowania komórkowego uwalniania histaminy, z
czego wynika jej silne działanie antyalergiczne.
Kwercetyna ma ważne znaczenie dla utrzymania
silnych naczyń krwionośnych i może obniżać gęstość krwi, a więc i zapobiegać zakrzepom.
Ponadto może chronić wątrobę i przeciwdziałać
niebezpiecznym skutkom sztucznego estrogenu.
Kwercetyna jest także niezbędna dla prawidłowej
absorpcji witaminy C i zapobiega jej zniszczeniu
w organizmie.
Nasze badania i dowody kliniczne wskazują, że
kwercetyna może pomóc w zwiększeniu poziomów
dostępnych fenoli z zielonej herbaty we krwi 1,2 .
Ekstrakt z zielonej herbaty jest silnym środkiem
przeciwnowotworowym. Ponieważ aktywne składniki zielonej herbaty nie są odpowiednio absorbowane z układu pokarmowego organizmu, dodając
kwercetyny może znacząco zwiększyć aktywność
przeciwnowotworową ekstraktu z zielonej herbaty.

Ze względu na jej właściwości przeciwzapalne
kwercetynę badano w różnych chorobach związanych z zapaleniem; przykłady obejmują miażdżycę tętnic, reumatoidalne zapalenie stawów i
chorobę nowotworową. Najczęściej jest stosowana przy zapaleniu pęcherza moczowego i prostaty. Wykazaliśmy, że mieszanka zawierająca
kwercetynę, wybrane mikroskładniki odżywcze
oraz bioflawonoidy cytrusowe skutecznie i znacząco obniżała różne markery zapalenia ogólnoustrojowego. Analiza porównawcza z ibuprofenem,

Kwercetyna jest ważnym składnikiem warzyw i owoców
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lekiem przeciwzapalnym, także wykazała, że mieszanka mikroskładników odżywczych zawierająca
kwercetynę dawała lepszą ochronę przed zapaleniem niż ibuprofen i powodowała zmniejszenie
ekspresji enzymu cyklooksygenazy-2 (COX2) i
innych parametrów zapalenia3. Jeden z popularnych leków z grupy inhibitorów COX2, Vioxx, został wycofany z rynku w 2004 roku, bo spowodował
ponad 60.000 zgonów i 150.000 poważnych przypadków choroby serca. Podczas gdy pozostałe
leki-inhibitory COX2 na rynku nadal niosą ze sobą
ryzyko działań niepożądanych zagrażających
życiu, mikroskładniki są nie tylko bezpieczne i
skuteczne, ale przynoszą również dodatkowe
korzyści zdrowotne.
Uzyskane wyniki wykazały, że kwercetyna oraz
ekstrakt z zielonej herbaty były najbardziej skutecznymi inhibitorami skurczu komórek mięśni
gładkich wywołanego za pomocą angiotensyny II.
Angiotensyna II zwiększa skurcz naczyń i podwyższa ciśnienie krwi, toteż jej farmakologiczne
inhibitory są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Nasze wyniki wskazują, że kwercetyna i zielona herbata może hamować ten enzym
odpowiednio o 120% i 97%4.

Kwercetyna działa synergicznie z witaminą C i
wyciągiem z zielonej herbaty we wzmacnianiu
tkanki łącznej. Mocna tkana łączna odgrywa
ważną rolę, bo zapobiega powstawaniu i narastaniu płytek miażdżycowych5.
Udowodniliśmy także przeciwnowotworowe właściwości kwercetyny w badaniu in vivo. Wykazało
ono, że synergiczne działanie kwercetyny i innych
mikroskładników odżywczych może hamować
wzrost już rozwiniętych guzów sutka u szczura i
zmniejszać ich złośliwość6.
Jest więc oczywistym, że z uwagi na swe właściwości prozdrowotne kwercetyna powinna
być ważnym elementem naszego codziennego
spożycia składników odżywczych.
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Informacja zdrowotna dla wszystkich!
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości
Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch
byłych współpracowników dwukrotnego laureata Nagrody
Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się
liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami
ochrony zdrowia w zakresie raka, chorób układu krążenia i
innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w
100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.
Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla
liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu
zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez
wiele lat lobby farmaceutyczne atakowało Dr Ratha i jego
zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym
świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy
w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie
jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."
Art.-Nr. 6534
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• Możesz wydrukować kopie tych Aktualności ze strony:
www4pl.dr-rath-foundation.org/
research_news/index.html, i podzielić się nimi ze
swoimi przyjaciółmi i znajomymi.
• Ta informacja jest oparta na wynikach badań naukowych.
Nie ma ona jednak zastępować porady lekarskiej co do
zabiegów, leczenia lub zapobiegania chorobom.
• © 2015 Dr. Rath Research Institute, Santa Clara, California, USA. Zachęcamy do rozpowszechniania tej ulotki
pod warunkiem, że jej treść pozostaje bez zmian.

Więcej informacji możesz uzyskasz pod adresem:

