TEREZIA APRICARC




LETRIL /AMIGDALINA

Amigdalina (z łac. amygdalum – migdał), to organiczny związek
chemiczny z grupy glikozydów (nitrylozyd)



W naturze, najbogatszym ze znanych źródeł amigdaliny są pestki

moreli. Ale amigdalinę znajdziemy również m.in. w pestkach wielu
innych owoców (migdałowiec zwyczajny, pigwa pospolita, czeremcha,
wiśnia, śliwa, brzoskwinia), w niektórych fasolach, orzechach, trawach,
a nawet jagodach.

Dr N. Med. Dean BURK
Długoletni dyrektor Narodowego Instytutu Raka (USA)
„Podczas 45 lat które poświęciłem na analizę i badania
nowotworów, 33 z nich spędziłem w Narodowym Instytucie
Raka, gdzie miałem niepowtarzalną okazję przestudiować
wszystkie dostępne (tam) materiały związane z poważnymi
badaniami nad letrilem (B17). Nie znalazłem żadnych
wyników badań naukowych, które świadczyłyby o
zwiększonej toksyczności lub innych, szkodliwych czynnikach
związanych z tą witaminą. Działanie antyrakowe tej
substancji zostało jednoznacznie zademonstrowane przez
nasz instytut jak i szereg instytutów amerykańskich oraz
zachodnich klinik. Mimo zastrzeżeń rozgłaszanych przez
przeciwników letrilu, rekrutujących się spośród karteli, które
kontrolują rynek swoimi syntetycznymi lekami, niniejszym
deklaruję, że witamina B17 jest jedną z najskuteczniejszych
substancji kontrolujących raka które zdarzyło mi się w
widzieć w trakcie mojej kariery naukowej.”
(source : A. P. Křivánek: Svět bez rakoviny? Lži, mýty a neuvěřitelná fakta, Meduňka 3/2008)

TEREZIA APRICARC z olejem z pestek
moreli
100% naturalny produkt zawierający Letril i betaglukany
Pomaga

Substancje czynne w 1 kapsułce
4 substancje czynne – olej i sproszkowane jądra
z pestek moreli, grzyby: boczniak zwyczajny,
rokitnik zwyczajny i lakownica lśniąca

wzmacnia naturalną odporność
organizmu
dobroczynnie wpływa na poziom
cukru i tłuszczów.
Reguluje ciśnienie krwi
redukuje uczucie zmęczenia








Terezia Apricarc z olejem z pestek
moreli

Produkt zawiera – sproszkowane pestki i olej z moreli
oraz sproszkowane owocniki grzybów: Boczniaka
Zwyczajnego, Lakownicę Lśniącą, Rokitnika Zwyczajnego

Czy Amigdalina (Letril) jest toksyczna?
W trakcie pierwszych badań nad letrilem obawiano się, że będzie on trujący w doustnej postaci.
Podejrzenie to wzięło się z wczesnych niepowodzeń przy próbie usunięcia beta-glukozydazy z
ekstraktu moreli, co powodowało przypuszczenie, iż pod wpływem wydzielin żołądkowych może
stać się niebezpieczny dla życia. Dlatego w pierwszych opracowaniach o letrilu zalecało się jego
stosowanie w postaci zastrzyków. Cykl chemiczny Amigdaliny trwa w organizmie zaledwie kilka
godzin zaś kolejne zażywane dawki nie odkładają się. Co roku w samych Stanach Zjednoczonych
umiera od zatrucia aspiryną 90 osób natomiast nie odnotowano przypadków śmiertelnych
związanych z przedawkowaniem Letrilu.
Odpowiedź na pytanie o ewentualnej toksyczności letrilu podsumował dr. Burk " Poświęciłem
czterdzieści pięciu lat z czego ostatnie trzydzieści trzy lata w National Cancer Institute. Zapoznałem
się praktycznie z każdym wydawnictwem o użyciu amigdaliny (" letril ") do leczenia raka oraz z
niezliczoną ilością listów i dokumentów niepublikowanych. Nigdy i nigdzie nie napotkałem doniesień
o wykazanej farmakologicznie szkodliwości amigdaliny u ludzi przy dawkach zalecanych lub
używanych przez lekarzy w Stanach Zjednoczonych i za granicą".
Dr DM Greenberg, emerytowany profesor biochemii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i
doradca przy Komisji Doradczej ds. Raka Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego
zgodził się z tym faktem i stwierdził: " Czysta amigdalina (letril) jest bez wątpienia związkiem
nietoksycznym. Nie zakwestionuje tego nikt, kto zapoznał się z raportami dla Komisji Doradczej ds.
Raka Stanu Kalifornia".
Pamiętać należy, że Letril/Amigdalina to substancja, którą możemy powszechnie znaleźć w
roślinach nadających się do spożycia przez ludzi. Nie jest sztucznym związkiem chemicznym (jak
np. aspiryna) a tym samym nie jest ona obca dla organizmu człowieka. Oczyszczona postać tej
substancji jest znacznie mniej toksyczna niż cukier.

Zalecane dzienne spożycie produktu Terezia Apricarc

Nasiono przeciętnej moreli zawiera około 4 do 5 miligramów amigdaliny.
Jest to średnia wartość i może różnić się nawet sześciokrotnie w zależności od
wielkości nasiona, odmiany drzewa, warunków glebowych i klimatycznych.
Biorąc pod uwagę wartości średnie widzimy, że w celu uzyskania zalecanej
Dziennej dawki letrilu powinniśmy jeść 10 do 12 pestek dziennie.
Znane są przypadki, w których ludzie jedli osiemdziesiąt do stu pestek moreli
dziennie, bez zaobserwowania u nich żadnych objawów negatywnych
związanych z przedawkowaniem.
Nie jest to jednak zalecana dawka dzienna.
Ustalając bezpieczną dawkę należy przestrzegać prostej zasady, że nie należy
jeść więcej nasion niż ilość całych owoców jaką możemy spożyć dziennie.
W zakresie suplementu diety w postaci tabletek Terezia APRICARC należy ściśle
stosować się do zaleceń zawartych w ulotce załączonej do produktu.

