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A cink gyógyítja a megfázást
A világ eg ik vezető kutatói tézete, a te asi George Eby* Research Institute szerint az orvosok
először véletle ül jöttek rá arra, hog a i ktartal ú szopogatós ta letta való a segít a egfázás
gyógyításában. Egy három éves kislány, akit kemoterápiás kezelései során gyakorta sújtott megfázás
is, megfázásos tünetei a cinktabletta fog asztása utá azo al egszű tek. Időköz e tö tu at
kli ikai vizsgálat fol ik i ktartal ú ta lettákat illetőleg, változó ered é el.
George E ezt az ala so a re dű i k veg ületek hasz álatá ak tulajdo ítja. Te h ikai
szempontból ez azt jelenti, hogy a cinknek kötetlen és ionizálható formában kell lennie. Azonban a
pia o supa ol a a i kta letta va forgalo a , a el ek e a hozzáadott ízesítők és ukor
következtében a cink már lekötött formában van jelen, így nem oldódik ki és ezáltal hatástalan
marad. Lehet, hogy így is hozzájárul az ellenálló képesség megtámogatásához, de a megfázást
közvetle ül e lesz képes leg őz i.
A leghatéko a
i ktartal ú ukorkák fé es, fa ar ízűek és a száj száraz érzetét okozzák.
Emellett a legjobb, ha igen lassan oldódnak a szájban. Kapható azonban cinktartalmú torokspray is –
azzal jók a tapasztalatok. C+ZINK, www.sprayvitamins.nl
* Mr. George A. Eby 2011. augusztusa óta a Synthetic Biologics Inc. = szintetikus biológiai gyógyszerekkel
foglalkozó szervezetének Tudományos Tanácsadó Testületi tagja és mai napig a George Eby Kutatóintézet
üg vezető igazgatója. Úttörő szerepet játszik a i k szopogató ta letták egfázás kezelésé e játszott szerepe
területén. Több mint 30 évet szentelt ennek a kutatás ak. Mr. E volt az első kutató, aki statisztikával
alátámasztva bizonyította, hogy a cinktartalmú gyógycukorkák a megfázásos-náthás betegségek tüneteinek
átlagos időtarta át i teg 7 appal sökke tik. Ta ul á ai
-ben számos szaklapban jelentek meg.
http://www.george-eby-research.com/
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