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Toto antibiotikum vás môže totálne zničiť. Dávajte si naň
pozor!

badatel.net/toto-antibiotikum-vas-moze-totalne-znicit-davajte-si-nan-pozor/

Ak ste ešte nepočuli o triede antibiotík, ktoré sa nazývajú „Fluorochinolóny“, určite by
ste mali spozornieť. Je to vo vašom záujme.

Amy Moserovej predpísali v roku 2010 jednu dávku antibiotika Ciproflaxín kvôli zápalu
močových ciest. Keď ich dobrala, jej život sa navždy zmenil.

Teraz o tom píše v nádeji, že niekto, ktokoľvek, bude čítať jej príbeh a vyhne sa peklu,
ktoré táto trieda antibiotík spôsobila jej telu.

Píše, že po tom, ako v roku 2010 absolvovala túto liečbu, jej „niekoľkokrát spontánne
praskli šľachy a väzy. Došlo k degenerácii chrbtice a rozvinula sa u nej artritída, ktorá je teraz
už rozšírená v celom tele.

Hovoríme o mnohonásobných zlomeninách vo vnútri kĺbu a operáciách, ktoré musela
podstúpiť vo väčšine svojich veľkých kĺbov a v chrbtici. Dvadsať operácií za posledných 7
rokov, aby sme uviedli presné číslo.“

Čo sú to ale za lieky?
Sú distribuované pod mnohými názvami. V podstate je to generický, druhový názov lieku
končiaci koncovkami ako „-floxacín“.
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V roku 2016 Správa potravín a liečiv USA (FDA) aktualizovala upozornenia na tieto
antibiotiká.

Kým sa vykonávali uvedené aktualizácie, zatiaľ ľudia nepretržite užívali antibiotiká, ktoré
spôsobujú „mnohonásobné systémové poškodenia s ireverzibilnými dôsledkami na zdraví“. 

A napriek tomu, že americká Agentúra pre lieky a liečivá (FDA) a lekári tieto informácie
majú, ľudí nikto nevaruje. Preto tak, ako vždy, tak aj teraz vám pripomíname, študujte,
pátrajte a vzdelávajte sa.

Náš tip: Ste muž v strednom veku? Máte problémy s prostatou, alebo trpíte
hormonálnou nerovnováhou? Vyliečte svoju prostatu touto bylinnou zmesou. Viac
informácií tu

Fluorochinolóny boli určené ako typ lieku poslednej možnosti, čiže vtedy, keď už nič iné
nezaberá a ostatné možnosti liečby zlyhali.

To znamená, že ak by ste mali zápal močových ciest a boli by ste alergickí na penicilín,
lekári by našli niečo iné, čo by vám malo zabrať.

Všetci však príliš dobre vieme, ako veľmi, veľmi jednoduché to je, napísať niekomu nejaký
recept. Pokúsiť sa zistiť, prečo je človek chorý, čo je základná príčina ochorenia, trvá oveľa
dlhšie a nie je to až tak dobre zaplatené (lekárovi).

Dôvodom, prečo by mali byť tieto lieky poslednou voľbou, sú vážne poškodenia, ktoré
spôsobujú telu. Tieto poškodenia sú navyše ich častými vedľajšími účinkami.

Zoznam u nás používaných fluorochinolónov
Ako sme už uviedli, ide o skupinu viacerých druhov liekov. Pozor si dávajte na lieky s
nasledovnými účinnými látkami (všetky končiace sa na –floxacín):

ciprofloxacín
gemifloxacín
levofloxacín
moxifloxacín
norfloxacín
ofloxacín
enrofloxacín
danofloxacín
difloxacín
marbofloxacín
norfloxacín
sarafloxacín
pefloxacín
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ofloxacín
ibafloxacín
orbifloxacín
sparfloxacín
grepafloxacín
trovafloxacín

Čo spôsobujú fluorochinolóny
Fluorochinolóny v skutočnosti poškodzujú mitochondriálnu DNA. Takže, ak užívate tieto
lieky, účinne poškodzujete práve tie časti bunky v tele, ktorých úlohou je výroba energie a
regenerácia buniek.

Flourochinolóny sú tiež schopné prekročiť hematoencefalickú bariéru, čo môže viesť k
psychiatrickým prejavom, depresii a samovražedným myšlienkam.

A to najlepšie nakoniec: poškodenie je kumulatívne. Čím dlhšie budete tieto antibiotiká
užívať, tým väčšie škody spôsobia vášmu telu. To neplatí len pre niektorých ľudí – platí to
pre VŠETKÝCH.

U 100 % ľudí, ktorí užívajú fluorochinolónové antibiotikum, sú vykázané zmeny v prietoku
krvi do šliach, chrupaviek a väzov. Každá osoba má odlišný zlomový bod, kedy sa jeho
zdravie poškodí.

Priamo to závisí od DNA danej osoby, pričom DNA každého človeka je jedinečné. Sú
ľudia, ktorí odpadnú alebo zomierajú už po prvej tabletke!

Organizmus Amy zlyhal po štvrtej dávke fluorochinolónových antibiotík a niektorí ľudia
berú tieto antibiotiká už 25-krát a stále si nič nevšimli, čo sa s nimi deje.

Netušia, že čo sa vôbec deje vo vnútri ich tela, až kým sa doslova nerozpadnú. Nemusí to
byť dokonca ani fyzický kolaps. Môže to mať psychotický charakter.

Odporúčame: Prírodná liečba cukrovky

Keď to však nastane, už je zvyčajne príliš neskoro. K poškodeniu už došlo a nedá sa to
vrátiť. Neexistuje žiaden liek. Žiadna liečba. Žiadna úľava. Ani žiaden špecialista.
Jednoducho nič. Koniec.

Záver
Srdcom sme s Amy. Nedokážeme si ani predstaviť, čo prekonala. Sme jej ale veľmi vďační
za jej príbeh.

O týchto nebezpečných antibiotikách si môžete dohľadať na internete viac informácií a
určite to bude stáť za to. Vaše zachránené zdravie sa vám za to poďakuje.
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