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VZALY BYSTE SI NÄšCO TAKOVÃ‰HO?
ÃšterÃ½, 06 Ä•erven 2017

Milé dívky, Å¾eny, dámy - následující Å™ádky jsou urÄ•eny vám, pánové je sice mohou Ä•íst rovnÄ›Å¾, ale jen jako pro nÄ› sn
zajímavou vÄ›c. Jedná se totiÅ¾ o velice divnou záleÅ¾itost, pÅ™ipomínající pradávné babky koÅ™enáÅ™ky. I kdyÅ¾ - i ty by
produktech sdílnÄ›j&scaron;í. Na trhu jsou záhadná Ä•ínská vaginální detoxikaÄ•ní tÄ›líska, která prý dokáÅ¾í eliminovat toxiny
z lidského organismu.

VezmÄ›te smÄ›s Ä•ínských bylin, vloÅ¾te do pochvy, máte-li (ji), a ponechte 72 hodin. MÅ¯Å¾ete cítit pálení, bolest nebo u
dojde k nepÅ™íjemnému výtoku, ale z toho si nic nedÄ›lejte. Va&scaron;e tÄ›lo, díky pÅ¯sobení zázraÄ•ných Ä•ínských bylin, jen
vyluÄ•uje nebezpeÄ•né toxiny. JdÄ›te do toho bez obav a naplno, protoÅ¾e dva roky po sobÄ› bylinné detoxikaÄ•ní tÄ›lísko Sca
dováÅ¾ené k nám a prodávané spoleÄ•ností MedicaHERBA, získalo peÄ•eÅ¥ kvality od ÄŒeské gynekologicko-porodnické
spoleÄ•nosti. A taková peÄ•eÅ¥, to není jen tak. Výrobek musí mít deklarovanou klinickou úÄ•innost. (A samozÅ™ejmÄ› musí na
rok firma vysázet na dÅ™evo padesát tisíc. Ale nebojte, to se vyplatí. AlespoÅˆ tedy firmÄ› a gynekologické spoleÄ•nosti.
Otázkou v&scaron;ak je, zda se to vyplatí pacientkám.) Podle legendy, tibet&scaron;tí mni&scaron;i na pokyn Ä•ínského
císaÅ™e namíchali unikátní smÄ›s bylin pro jeho konkubíny, aby byly zdravé a Ä•isÅ¥ounké. Pokud byste touÅ¾ili vÄ›dÄ›t více,
neuspÄ›jete. ProtoÅ¾e pÅ™esné sloÅ¾ení výrobku a pÅ™esný obsah úÄ•inných látek je know how Ä•ínského výrobce a nikom
nic není a nikdo nemá &scaron;anci se dozvÄ›dÄ›t víc! Víme jenom, jaké byliny se ve výrobku vyskytují. NapÅ™íklad Stemona
sessilifolia, která obsahuje croomin. Ten mÅ¯Å¾e tlumit dechové centrum. omordin obsaÅ¾ený v bylinÄ› Fructus kochiae má
potenciálnÄ› cytostatické úÄ•inky, také zpomaluje srdeÄ•ní akci a mÅ¯Å¾e u predisponovaných jedincÅ¯ vyvolat poruchy
srdeÄ•ního rytmu. Látky Z-ligustilide a E-ligustilide obsaÅ¾ené v Angelica sinensis mohou zhor&scaron;ovat hojení, zatímco
ligustrazin z Ligusticum wallichii má skuteÄ•nÄ› protizánÄ›tlivé a antioxidaÄ•ní úÄ•inky. Ale jak to funguje dohromady, tÄ›Å¾ko
Å™íct. Znovu musíme konstatovat: Å¾ádné vÄ›decké dÅ¯kazy pÅ™edloÅ¾eny nebyly nikde ve svÄ›tÄ› - a to je problém. UÅ¾
veÅ™ejnosti a v alternativní medicínÄ› v souÄ•asné dobÄ› tak oblíbený pojem detoxikace je pochybný. Vagína ve skuteÄ•nosti
Å¾ádnou detoxikaci nepotÅ™ebuje. A uÅ¾ vÅ¯bec ne preparátem, který mÅ¯Å¾e v organismu vytváÅ™et ideální podmínky pro
rozvoj infekce. A jediné, co tyto výrobky dokáÅ¾í spolehlivÄ› odstranit, jsou peníze z penÄ›Å¾enky,&ldquo; shrnul loni
exkluzivnÄ› pro Zdravotnický deník fakta emeritní profesor Edzard Ernst. Detoxikace je oblíbený pojem zastáncÅ¯
alternativních "léÄ•ebných" postupÅ¯, kteÅ™í stra&scaron;í bubáky, kteÅ™í neexistují a se skuteÄ•nými toxiny, Ä•ili jedy, nema
spoleÄ•ného.
Jediné dvÄ› &bdquo;studie&ldquo; a tady jsou na místÄ› opravdu velmi silné uvozovky, byly provedeny doc. MUDr. Vítem
Unzeitigem, CSc., propagátorem výrobku. První na vzorku pouhých patnácti Å¾en. O stavu pacientek pÅ™ed zahájením
&bdquo;studie&ldquo; v&scaron;ak nikde nejsou dostupné Å¾ádné informace, takÅ¾e tÄ›Å¾ko posoudit, jaký efekt vlastnÄ› tÄ›
u nich mÄ›la Ä•i nemÄ›la. Druhé &bdquo;klinické hodnocení&ldquo; tÄ›lísek, jenÅ¾ opÄ›t provádÄ›l a souÄ•asnÄ› dozoroval doc
Unzeitig, bylo prý provedeno na témÄ›Å™ 150 Å¾enách, které docházely do Centra ambulantní gynekologie a primární péÄ•e
Brno a na Gynekologicko-porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Ostrava. A tady je dal&scaron;í velký zádrhel provádÄ›ní kaÅ¾dého klinického hodnocení na pacientech musí schválit etická komise, aby bylo zaruÄ•eno, Å¾e nemÅ¯Å¾e do
k po&scaron;kození jejich zdraví. Etická komise FN Ostrava v&scaron;ak nikdy hodnocení tohoto pÅ™ípravku neschválila a
dokonce mluvÄ•í nemocnice Tomá&scaron; Oborný Å™ekl, Å¾e &bdquo;U nás Å¾ádné takové klinické hodnocení
neprobíhalo&ldquo;.
Zkrátka: detoxikaÄ•ní vaginální tÄ›líska nejsou oficiálnÄ› lék, léÄ•ivý pÅ™ípravek, ani zdravotnický prostÅ™edek. ProtoÅ¾
vý&scaron;e uvedeno, to by musel dovozce skuteÄ•nÄ› prokázat jejich úÄ•innost a ne&scaron;kodnost. Nic takového se
nestalo u nás ani nikde ve svÄ›tÄ›.
A teÄ• se podrÅ¾te - ÄŒeská gynekologicko-porodnická spoleÄ•nost pÅ™esto tomuto
produktu neznámého sloÅ¾ení a úÄ•inkÅ¯ dala peÄ•eÅ¥ kvality! Jak je to moÅ¾né? Nevím &ndash; ale &ndash; je to tak!
LUDMILA HAMPLOVÁ
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