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CEBULA

Badania kliniczne przeprowadzone na 3000 osobach w Norwegii wykazały, że zjadanie 
przynajmniej połowy cebuli dziennie zmniejsza ryzyko zapadnięcia na nowotwór 
żołądka ok około 50%. Ponadto zaobserwowano, że osoby, które jedzą często cebulę 
mają mniejszą szansę zapadnięcia na jakikolwiek inny nowotwór.
Cebula zawiera m.in. wspomagające leczenie nowotworów witaminę C, karoten, 
saponiny i flawonoidy. Flawonoidy zawarte w cebuli zmniejszają też lepkość krwi, 
dzięki czemu zapobiegają skrzepom, a tym samym zawałowi serca i udarowi 
niedokrwiennemu mózgu. 

PRZECIWWSKAZANIA
Nie należy nadużywać cebuli w wypadku ciężkich i ostrych chorób:

• nerek,
• wątroby,
• żołądka,
• serca.

CZOSNEK POSPOLITY

Wykazano, że czosnek ma działanie przeciwnowotworowe. Niszczy też wirusy, w 
tym onkogenne, czyli takie, które mogą wywołać nowotwór. 
Substancje, które działają przeciwnowotworowo w czosnku to:

• anilina,
• karoten (w szczypiorze),
• witamina C,
• fitosterole,
• wapń.

Spożywanie czosnku zapobiega m.in. nowotworom jelita grubego i żołądka. Ponadto
czosnek pomaga zapobiegać udarowi niedokrwiennemu mózgu i zawałowi serca.
W celach profilaktycznych wystarczy zjadać 2 ząbki czosnku dziennie.
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MEDYCYNA WSCHODNIA
W krajach wschodu uważa się, że czosnek:

• dodaje sił w przypadku zmęczenia fizycznego (podawany z solą, olejem i cukrem 
– podejście chińskie),

• chroni przed nowotworami (Japonia),
a ponadto w Japonii czosnek jest stosowany w przypadkach:

• chorób skórnych,
• krzywicy,
• miażdżycy.

PRZECIWWSKAZANIA
Czosnku powinny unikać osoby, które cierpią na zaawansowane zapalenie nerek.

POMARAŃCZA

Pomarańcza to zawiera m.in. wspomagajace walkę z nowotworami: witaminę C, A oraz
wapń. Do celów leczniczych stosujemy owoce i liście pomarańczy. 

PRZECIWWSKAZANIA
Spożywania pomarańczy nie zaleca się osobom, które cierpią na wrzody układu 
pokarmowego czy stan zapalny żołądka z nadkwaśnością.

POMARAŃCZA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ – CELE LECZNICZE
Według medycyny chińskiej pomarańcze wykazują następujące działanie:

• przyśpieszają zdrowienie,
• neutralizują wolne rodniki – a więc chronią przed nowotworami,
• wspierają gojenie się ran,
• wzmacniają odporność na choroby

i powinno się je stosować w przypadku chorób takich, jak:
• astma,
• kaszel,
• katarakta,
• problemy z zębami,
• nowotwory,
• grypa,
• przeziębienie,
• niestrawność,
• bóle głowy,
• choroby oczu.
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WIŚNIA

Owoce wiśni zawierają m.in. antocyjanozydy, witaminy: C, PP, kwas foliowy i 
karoten, które wspomagają walkę z rakiem.
Liście wiśni w swoim składzie mają:

• garbniki,
• kwercetynę,
• amygdalinę,
• kumarynę,
• kwas cytrynowy.

Dzięki kwercetynie, amygdalinie i kumarynie liście wiśni mają zastosowanie we 
wspomaganiu leczenia nowotworów.

WIŚNIE W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ – CELE LECZNICZE
Chińczycy stosują wiśnie w przypadku chorób takich, jak:

• zaparcie,
• przedwczesne starzenie się organizmu,
• niestrawność,
• nowotwory.

ZIEMNIAK

Zawarty w ziemniaku glikoalkaloid tomatyna niszczy lub hamuje rozwój niektórych 
grzybów i bakterii oraz zapobiega rozszerzaniu się naczyń krwionośnych. Ponadto 
związek ten może wspomagać leczenie nowotworów, chorób układu nerwowego i 
grzybicy.
Glikozyd kwercetyna zaś wzmacnia naczynia krwionośne i działa 
przeciwnowotworowo.
Ponadto przeciwnowotworowo działają też witamina C, D, E, karotenoidy i wapń, 
które również – obok innych związków – są w ziemniaku.

AGREST

Agrest zawiera m.in. witaminę C i A, które zwalczaja wolne rodniki, a więc 
wspomagają walkę z nowotworami.
Pewne badania dowodzą, że spożywanie agrestu może zapobiegać niektórym 
nowotworom. Według badań, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w 
Illinois, agrest hamuje aktywność enzymu, który przyczynia się do powstawania 
nowotworów.
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ANANAS

Ananas zawiera m.in. witaminę C(która wspomaga walkę z rakiem)  i bromelinę. 
Dzięki bromelinie ananas działa:

• przeciwobrzękowo,
• przeciwzapalnie,
• fibrynolitycznie.

Poza tym bromelina oczyszcza skórę, zmniejsza agregację płytek krwi, pomaga w 
gojeniu się oparzeń – w tym stopnia trzeciego, wzmaga przyswajanie leków oraz 
hamuje rozwój guzów nowotworowych.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie należy nadużywać ananasa w wypadku schorzeń żołądka spowodowanych jego 
nadmierną kwasowością.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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