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HOLITERAPIAS
Resultado na lise das células vermelhas pela actividade dos radicais livres e níveis
elevados de lípidos oxidados observado através da análise periférica do sangue
(análise viva do sangue) usando um componente antioxidante de baixo peso
molecular, Anoxe (tendo um SOD como actividade), num homem Caucasiano de 44
anos de idade.
Serge Jurasunas
O paciente, sacerdote de profissão com uma vida muito ocupada, exibe uma
condição pobre de saúde cujo perfil foi determinado por um campo electrobiológico
testado, através de um segmento computorizado de um aparelho electrográfico,
Vegacheck. Adicionalmente o paciente apresenta maus hábitos alimentares com
ingestão elevada de gorduras e uma demasiada condição de stress.
Resultados do teste
O teste mostrou uma escala larga de disfunções orgânicas que explica porque o
paciente se sente tão cansado e deprimido, com baixo estado energético:
- Disfunções do fígado, bexiga, coração e
pulmões
- Disfunção dos nervos
- Stress adrenal
- Circulação deficiente
- Intoxicação do mesênquima
- Disfunção da tiróide

-

Grande disfunção do cólon
Sinusite
Ácido úrico
Inflamação da pele
Inflamação brônquica
Inflamação da mucosa intestinal

Vitalidade
O nível de vitalidade demonstra uma percentagem muito baixa – 25% -juntamente
com esgotamento do sistema nervoso com incapacidade do corpo de se equilibrar
por si mesmo.
O paciente tem também desordem digestiva a qual pode ser explicada pelos
alimentos pesados e pelo stress proveniente da sua responsabilidade social
Análise viva do sangue
Utilizámos um microscópio avançado de alta resolução (BVPM) com um sistema
óptico de multi-fase e uma ampliação variável com realce de vídeo com uma
ampliação até 15,000 x, que detalha a vista de tecido vivo do sangue, inacessível
por outros meios. Permite monitorar imediatamente mais de 36 informações de
vários tipos de células sanguíneas e corpos plasmáticos tão pequenos quanto os
quilomícrons.
Inclui:
- Morfologia das células vermelhas sob
desafio de stress oxidativo
- Estado dos lípidos
- Agregação plaquetária

-

Estado imune
Estado nutricional
Invasão de bactérias e fungos
Etc…

A análise envolve uma examinação da extracção recente de sangue capilar, o qual
é tirado do cimo do dedo mindinho.

A observação do sangue do paciente revela níveis elevados de lípidos oxidados na
circulação e actividade elevada de radicais livres.

Foto nº 1- Observação do sangue (nº1.2)
A principal quantidade de células vermelhas do sangue estão lisadas e exibem
forma e tamanho anormais, como consequência da defesa antioxidante lenta e da
deficiência nutritiva.
O nível elevado de lípidos encalhados revela um mau hábito alimentar, com uma
entrada elevada de gorduras, e disfunção do fígado, bexiga e pâncreas.
Outra observação importante inclui o excesso de fungos, como a candida resultante
do estado de baixo oxigénio, da deficiência inume, das desordens intestinais e da
condição de stress metabólico.

Foto nº 2
O excesso de lípidos oxidados é actualmente reconhecido como um factor causador
de doenças, que inclui a diabetes, desordens cardiovasculares e cancro.
Alguns investigadores demonstram que estes problemas começam a levantar-se
quando a concentração de peróxidos lipídicos aumenta no sangue. No Japão, Yogi e
tal 1982, mostraram que a concentração crítica de 5 nanomoles de peróxidos
lipídicos por milímetro de sangue, migram para o tecido e órgãos, causando danos.

6.28.04
Para modificar o estado do sangue do paciente, através da eliminação dos elevados
níveis de lípidos oxidados encalhados, para aumentar as defesas antioxidantes e
para normalizar a morfologia das células vermelhas, utilizámos um componente
antioxidante de baixo peso molecular -Anoxe- com SOD como actividade que
demonstra uma grande capacidade para proteger as membranas celulares do
excesso de actividade ROS (1), eliminando os lípidos oxidados e restaurando as
defesas imunes.
Anoxe é um componente antioxidante de baixo peso molecular original feito de uma
variedade de vegetais Japoneses, plantas e sementes, todos ricos em antioxidantes
previamente tratados através de um processo especial, com a intenção de libertar
os componentes antioxidantes de baixo peso molecular, presos na cadeia do
polímero(2) e para permitir uma absorção oral e assim um imediato processo de
cura.
Anoxe contém uma variedade de componentes antioxidantes, tais como: glutationa,
catalese, catechin, tanino, carotenóides, flavonóides, polifenóis, riboflavina,
betacaroteno, vitamina E e C (3).
Anoxe pode agir como um forte SOD como molécula com uma actividade SOD de
7.3 x 1,000 unit/g.
O objectivo do teste
O nosso objectivo foi testar o efeito rápido e forte do Anoxe durante um período de
10 dias e ver como as células sanguíneas e os tecidos podem modificar a sua
estrutura e se os lípidos encalhados podem ser reduzidos ou eliminados. Pedimos
ao paciente para continuar a sua alimentação normal sem alterações, para permitir
um verdadeiro efeito dos compostos antioxidantes.
6.28.04
Para este teste, usámos o granulado dos compostos antioxidantes, empacotado em
saquetas de alumínio de 3g. Esta apresentação preserva as enzimas sensíveis dos
danos causados pelo processo de oxidação.
A dosagem neste caso foi calculada em função da deterioração dos tecidos
sanguíneos e dos lípidos encalhados visíveis. Deste modo 18g por dia foram
divididos em 3 entradas e absorvidos com um pouco de água.
7.08.04
Após 10 dias, a nova análise mostrou uma modificação de 100%, observada
através do tamanho e forma normais dos lípidos oxidados e da invasão de fungos.

Foto nº3 Após 10 dias

Desde que criámos um novo equilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes,
reduzimos a actividade dos radicais livres na mitocôndria e portanto contribui-mos
para o estado de vitalidade, como demonstra o dispositivo electrográfico.
Um novo teste de campo electrológico mostrou resultados notáveis no
melhoramento das disfunções dos órgãos e especialmente no estado de vitalidade.
Normalização dos seguintes órgãos
-

Brônquios
Pulmões
Coração
Cólon

- Circulação sanguínea
- Recuperação do esgotamento do sistema nervoso

O nível de vitalidade aumentou de 25% para 82%, no espaço de 10 dias, o que é
um resultado notável.

VITALIDADE

VITALIDADE

O melhoramento da circulação sanguínea e a eliminação dos lípidos oxidados,
aumentaram o estado de oxigénio e deste modo o fluxo sanguíneo para todos os
órgãos e para o cérebro, podendo assim explicar o rápido melhoramento do
paciente, após apenas 10 dias.

Conclusão
Anoxe mostrou propriedades antioxidantes muito fortes para reduzir o excesso de
actividade de ROS. Mostrou, também, um forte efeito na eliminação do excesso de
lípidos na circulação sanguínea e contribuiu para normalizar as disfunções orgânicas
num período de tempo muito curto, assim o paciente melhorou não só o seu estado
de energia mas também reduziu a condição de stress cerebral e melhorou a sua
capacidade de trabalho.
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