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 :הרשמו לאתר

ומאמרים חשובים ביותר, שיכולים להציל   הרישום בצד שמאל למעלה. חבל שתפסידו עדכונים

  .את חייכם

קבלו תאינו כרוך בשום התחייבות, ופרט לקבלת הודעות על חומר חדש באתרנו, לא  הרישום

 .חומר נוסף

 

אם הגעת הנה סימן שנושא הסרטן קשור  :אל תסתפקו בקריאת מאמר זה
 https://survivewithcancer.wordpress.comליך. הכנס לאתר א

 לסרטן, גישתךדפדף בו וקרא את המאמרים החשובים שבו, אשר ישנו את 
מחלה סופנית. הבנת המאמרים כיותר כמחלה כרונית מאשר  תפיסתול

 חייך הרבה מעל ומעבר למה שאתה חושב.להאריך את  העשוי ויישומם
 
 
 
 
 
 

  הנדבך הרביעי למלחמה בסרטן -( אורליסטטתרופה להרזייה קסניקל )

 אליעזר יהושע ת: מא

M.Sc. בטכניון חיפה למתמטיקה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://survivewithcancer.wordpress.com/
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 למלחמה בסרטןהנדבך הרביעי  -)אורליסטט(  קסניקלתרופה להרזייה 
 

   מבוא
 
 Xenicalשתתפתי בניסוי שנערך בתל השומר על השפעת התרופה שנה ה 20לפני למעלה מ  .1

(Orlistat) לאחרונה נזכרתי בעובדה זו והופתעתי הטריגליצרידיםעל רמת  ,שומנים תספיג מפחיתהה .
, שהרי מלחמתי מבוססת על מעצם העובדה שלא עלה על דעתי להשתמש בתרופה זו למלחמתי בסרטן

 . דיאטת דלת שומנים ככל האפשר
 

 חמניתומאחר שמעורר בי התלהבות רבה,  ,בפרוטוקול הדיאטטי שלי Xenical. הרעיון של שילוב ה 2

, מבחינת מהווהנדבך ה ,לדיאטהביותר נדבך חשוב  מוסיפהדרך הפעולה של התרופה, מתברר שהיא 
י המחסומים שאנו שמים בדרכ מבין ,השני בחשיבותומחסום את ה הלוגיקה שלפיו נבנתה הדיאטה שלנו,
יש פה  .והיא מהווה תרומה ניכרת להפיכת הסרטן למחלה כרונית, האספקה של המזון המגיע אל הסרטן

מבחינת  לכלי מושלם ווהפיכתCuNC -דיאטת שוקה ,כלי המרכזיל רבחיזוק , המעניק משמעותי חידוש
  .מקורות המזון לסרטןשל רובדי החסימה 

 
 אורליסטטמנגנון הפעולה של ה

 
מזרזים את חילוף החומרים  ,מופרשים לתוך המעיים ,בקיבה ובלבלב יםמיוצרה , Lipaseאנזימי ה. 3

 אליהם תהיקשרומעכב את האנזימים הללו ע"י  Orlistat ומאפשרים את ספיגתו במעי. ה  ,של השומן
כתוצאה ו ,נעשית כולה בתוך חלל המעי במכמות השומן. פעולת העיכו 30%ועי"כ הוא מונע ספיגה של כ 

  .ש עודף שומן במעי המפונה דרך הצואהמכך י
 

 הדיאטטי שלנו לבפרוטוקו Orlistatהיכן משתלב ה 
 

הסברתי כיצד     CuNCותהליך יצירת דיאטת W)- ,(6אנג'יוג'נסיס, חומצה ארכידונית במאמר: . 4

 בצרוף כמה שיפורים: ואני מצטט משםהדיאטה פועלת בשני ראשי חץ ושלשה נדבכים, 

 
כלל על  יםמדבר ם, שאיניםשל מחקר םתוספים, שההיגיון שלה מתבסס על ממצאינבנתה דיאטה+

כאשר כל   ,ושלושה נדבכים בשני ראשיםהדיאטה תוקפת את מקורות ה"מזון" של הסרטן  דיאטה. 
  :נדבך תוקף את השאריות של הנדבך הקודם

 
ל אנו מקטינים את אנו מקטינים את כמות חומר הבניין של התא הסרטני, ובמקבי בנדבך הראשון

כמות חומר הגלם המשמש ליצירת גורמי הדלקות בגוף, המשמשים כשליחים וזרזים של יצירת כלי 
דם מזינים לסרטן )אנג'יוג'נסיס(. אנו עושים זאת ע"י המנעות כמעט טוטלית מצריכת שומן מסוג 

 .6אומגה 
 

 על אותם האנזימים 6מגה , שמתחרה מול האו3אנו צורכים כמות מוגדלת של אומגה  בנדבך השני
ממנה מופקים האיקוסנואידים  ,הפיכתו לחומצה ארכידוניתו 6המשתתפים במטבוליזם של האומגה 

הינם הרבה פחות מעודדי דלקות, וחלקם אף אנטי  3התוצרים המופקים מהאומגה  גורמי הדלקות.
 .דלקתיים

 Essential_fatty_acid_interactions : שנלקח מויקיפדיה ,המסביר זאתראה שרטוט 

https://survivewithcancer.wordpress.com/2013/04/23/%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%a1-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-w-6-%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://en.wikipedia.org/wiki/Essential_fatty_acid_interactions
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 ,cox-1, cox-2 המהווים מעכבים לאנזימים NSAID אנו צורכים תוספי מזון ותרופות בנדבך השלישי 
ם, הלויקוטריאני ,HETE 5-המפיקים מהחומצה הארכידונית את ה Lipoxygenase 5-ו

טרומבוקסנים, שהינם חומרים המעודדים את צמיחת הפרוסטציקלינים וה, םהפרוסטאגלנדיני
 .הסרטן בדרכים שונות

 
הקסניקל איננו  ,אם ננסה לשבץ את הקסניקל באחד הנדבכים נראה שהוא איננו מתאים לאף נדבך

י והשלישי, וגם איננו כפי שקורה בנדבך השנ ,-6ייצור החלקיקים יוצרי הדלקות מתוך ה  בבעיכומטפל 

הוא מונע את כניסת השומן לגופינו, מה שהוא עושה הוא מונע את ספיגת השומן שכבר נכנס לגוף, ולכן 
 .ולפני הנדבך השנין  לאחר הנדבך הראשושבא  מהווה נדבך נפרד

 

 הפרוטוקול הדיאטטי המשופר
 
 הינו:שלנו בקיצור נמרץ הפרוטוקול המשופר לדיאטה . לאור האמור לעיל 5

 
מפיק גופנו את  ושממנ 6-ככל האפשר מצריכת שומן האומגה ע: אנו משתדלים להימנבנדבך הראשון

החומצה הארכידונית, ומכיוון שלא ניתן למצוא בפרוט התזונתי של המוצרים את  פרוט השומנים לפי סוג 
אנו צורכים ו ,האומגה, הרי מטעמים של פשטות מבחינה מעשית, אנו נמנעים ככל האפשר משומנים

 שומן ומטה. 2%מוצרים המכילים 
 

אשר מונע ספיגה של חלק ניכר מהשומנים שלא הצלחנו   Xenicalאנו צורכים את ה  בנדבך השני:
 למנוע את כניסתם לגופינו.

 
שנכנסה  6האומגה שארית  , שמתחרה מול3אנו צורכים כמות מוגדלת של אומגה  י:שלישבנדבך ה

ממנה  ,לחומצה ארכידונית והפיכתו 6המשתתפים במטבוליזם של האומגה  םעל אותם האנזימי ,לגופנו
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הינם הרבה פחות מעודדי  3התוצרים המופקים מהאומגה  מופקים האיקוסנואידים גורמי הדלקות.
 )ראה שרטוט לעיל( .דלקות, וחלקם אף אנטי דלקתיים

 
       ,cox-1, cox-2 ים לאנזימיםהמהווים מעכב NSAID אנו צורכים תוספי מזון ותרופות הרביעיבנדבך 

הלויקוטריאנים, , HETE 5-ה את המפיקים מהחומצה הארכידונית Lipoxygenase 5-ו
טרומבוקסנים, שהינם חומרים המעודדים את צמיחת הסרטן הו ,פרוסטציקליניםה, םהפרוסטאגלנדיני

שמעכב את  רור איטימ"ג בשח 81התרופה שאנו צורכים בנדבך הזה הינה האספירין . בדרכים שונות
המסייע  Lipoxygenase 5- המעכב את האנזים Loxin-5וכן תוסף בשם . cox-1, cox-2 האנזימים 
אנג'יוג'נסיס, חומצה להימנע, ועוד כמה תוספים המפורטים במאמר: ממנו אנו רוצים  HETE-5בייצור ה 
 .    CuNCותהליך יצירת דיאטת W)- ,(6ארכידונית

 

 וסרטן  Xenical(Orlistat)קשר בין 
 

ופעולתה מבוססת ומעוגנת היטב בתהליכים  מאחר שהדיאטה שלי נבנתה על בסיס מחקרים .6

 מחלות הסרטן כל פועל נגד Xenical-שומבלי אפילו לבדוק זאת ברור לי מראש  הרי מטבוליים ידועים,
דותי ובוודאי לא קורא , אבל מכיוון שהקוראים לא מעורים כמוני בעבוולעצמי אינני צריך להוכיח דבר

הדרך הקצרה ביותר לעשות זאת שמיד תבוא הטענה שאני צריך להוכיח זאת בניסויים.  מזדמן, הרי
 הינה דרך מחקרים המראים זאת ישירות.

קשר  אלהימצאם אני צודק בתאוריה שלי על התפקיד המכריע של השומן בהתפתחות הסרטן, הרי צריך 
   הרבה פרסומיםמצאתי ואכן  על כן ביצעתי חיפוש באינטרנט .לבין מחלת הסרטן אורליסטטבין ה

 את הבאים: ביניהםו

1) Anti-Obesity_Drug_Orlistat_Xenical_Is_a_Novel_Antitumor_Medication 
2) Antitumoral-actions-of-the-anti-obesity-drug 
3) The fatty acid synthase inhibitor orlistat reduces experimental metastases and   
angiogenesis in B16-F10 melanomas 
4)  Effects of Fatty Acid Synthase Inhibition by Orlistat on Proliferation of  
Endometrial Cancer Cell Lines 
5) Research suggests the orlistat drug could be used to fight cancer and obesity 

 
 .ויש עוד הרבה אחרים

 

סרטן שהאורליסטט מגדיל את הסיכוי לחלות ב, תבלוט הידיעה אורליסטטבחיפוש על קשר בין סרטן ו. 7

 המעי הגס, בעוד שמחקרים יותר מאוחרים טוענים שאין קשר. וראה גם 

6) https://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/06p0154/06p-0154-c000002-04-
Attachment-02-vol3.pdf 
7) http://business.inquirer.net/148121/anti-obesity-orlistat-and-colorectal-cancer-
risk    

 
מיקרים. לגבי  7הועלה חשד רק לגבי  2006מרץ  31נכון ל מיליון משתמשים   25.8מתברר שמתוך 

ימים לאחר התחלת השימוש  9 הסרטן אחד מהם לא היה ברור בכלל שזה סרטן, אצל אחד התגלה
אחרים כמו סרטן  ןהאחרים היו גורמי סיכוהמיקרים  5 ל .בתרופה, כך שכנראה זה היה קיים קודם

האבסורד של הטענה שהתרופה הזו גורמת לסרטן המעי והחלחולת  ה , השמנת יתר ועוד. במשפח
מקרי סרטן המעי או סרטן  ,שלא לוקחת אורליסטט ,רגילה הבאוכלוסיינראה בולטת לאור העובדה שכ

           2010לדוגמא את ישראל בה היו בשנת  חניקאם   .החלחולת היו בוודאי במספרים יותר גבוהים
מתושבי ישראל עם סרטן חודרני של המעי  3,247אובחנו הרי רק באותה שנה  ,מיליון תושבים 7.5כ 

 http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=8178 1363ונפטרו  ,הגס והחלחולת
דחה טענה   FDAבסופו של דבר המונע סרטן כזה.  אורליסטטהרי היו צריכים להסיק שה ,אם כבר ,לכן
 זו.

למכירה ללא מרשם רופא, והינה    FDAהיחידה שאושרה ע"י ה ההרזיההינה תרופת  ALLIכעובדה 
 מורשית ככזו גם באירופה דבר המצביע על כך שהיא נחשבת כבטוחה מאד.

https://survivewithcancer.wordpress.com/2013/04/23/%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%a1-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-w-6-%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2013/04/23/%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%a1-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-w-6-%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2013/04/23/%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%a1-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-w-6-%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://www.researchgate.net/publication/280319128_Anti-Obesity_Drug_Orlistat_Xenical_Is_a_Novel_Antitumor_Medication
https://academic.oup.com/annonc/article/16/8/1253/137100/Antitumoral-actions-of-the-anti-obesity-drug
http://www.nature.com/bjc/journal/v107/n6/full/bjc2012355a.html?foxtrotcallback=true
http://www.nature.com/bjc/journal/v107/n6/full/bjc2012355a.html?foxtrotcallback=true
https://link.springer.com/article/10.1007/s11523-016-0442-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11523-016-0442-9
https://www.news-medical.net/news/2004/03/22/45.aspx
https://www.news-medical.net/news/2004/03/22/45.aspx
https://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/06p0154/06p-0154-c000002-04-Attachment-02-vol3.pdf
https://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/06p0154/06p-0154-c000002-04-Attachment-02-vol3.pdf
http://business.inquirer.net/148121/anti-obesity-orlistat-and-colorectal-cancer-risk
http://business.inquirer.net/148121/anti-obesity-orlistat-and-colorectal-cancer-risk
http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=8178
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 תופעות לוואי
 

החולים לידיעת  בזאת מפורשות שאינני רופא ואינני ממליץ לאף אחד מה לעשות, אני מביא מובהר. 8

ועל החולה , ועל כל אחד להחליט לבד אם היא מתאימה לו או לא, מאד חשובהשבעיני היא אינפורמציה 
 .בהתאם למצבו הבריאותי הכללי, מוטלת החובה והאחריות לבדוק ולהחליט מה טוב בשבילו

 

 ,התרופה הזו מאד בטוחהאבל כפי שכבר אמרנו לתרופה זו יש תופעות לוואי, כל תרופה גם כמו ל. 9

שהיא זהה  Alli  וזאת תחת השם ללא צורך במרשם רופא,שר את מכירתה בארה"ב יא  FDAוכעובדה ה
נמכרת והיא מ"ג לקפסולה(  120מ"ג לקפסולה )בעוד שהקסניקל היא  60לקסניקל אך המינון שלה הוא 

  ניו זילנד ,הרבה שנים באופן חופשי, בנוסף היא נמכרת חופשי באירופה, אוסטרליה כבר
 מקור אינפורמציה טוב על התרופה הוא כמובן המונוגרף של התרופה 

8) 
http://www.rochecanada.com/content/dam/roche_canada/en_CA/documents/Res
earch/ClinicalTrialsForms/Products/ConsumerInformation/MonographsandPublic
Advisories/Xenical/Xenical_PM_E.pdf   
 

 http://www.straighthealthcare.com/orlistat.html   (9                                              או
 http://www.infomed.co.il/Drug  (10-318        .כולל מידע אזהרות ותופעות לוואי  ,וגם בעברית

שקול את ל , ואזמומלץ לקרוא את האינפורמציה המופיעה בעלון הרפואי כל מי שמעוניין בתרופהל
, תוך התחשבות במצב , לעומת תופעות הלוואי המינוריות הקיימותהתרומה למלחמתנו בסרטן ובהשמנה

  .עשותבריאותו הכללית ויחליט מה ל

 

 :עיקריות שאינן חמורות כלל ברצוני לציין כמה תופעות לוואי. 10

 

בשמן, מפני  תופעת הלוואי הנפוצה למי שאוכל אוכל שמן היא התלכלכות התחתונים והמכנסיים. א

ניתן להתגבר בקלות על הבעיה באמצעות הגנה  השמן שבצואה. את כל הסוגרים לא מצליחים לעצורש
עם הזמן ו ,לא קיימת בכלל ושה דיאטה דלת שומנים כמוני, בעיית תופעת הלוואי הזומי שע לאצ ע"י פד.

 תדירות התופעה פוחתת.
 

וכתוצאה מכך יש צורך לקחת את   A,D,E,K. התרופה מקטינה את הספיגה של כמה ויטמינים כגון ב

יטמינים או תרופות מי שלוקח תוספים או ובהקשר זה נציין ש  .ןאו כדור מולטי ויטמי הויטמינים הללו
גרם שמן  10, מאחר שהדיאטה מכילה הזקוקות לשומן לספיגתן, יכול לעשות זאת יחד עם הארוחה

  פשתן בארוחה.
כי אנחנו קולטים בדרך כלל מספיק  ,תרופות המסיסות במים אין בעיהוהויטמינים, התוספים, הלגבי 

 .כולל בארוחות נוזלים במשך היום
 

ישנם גורמים נוספים  .במידה מספקת יכול להשפיע להפחתת רמת הקרישה k . אי ספיגה של ויטמיןג

המפחיתים את קרישיות הדם המופיעים בפרוטוקול שלנו כמו אספירין, כורכומין ועוד ויש לשים לב לנושא 
המקבלים טיפול להורדת רמת הקרישה. הדרך עם בעיות לב זה. הדבר חשוב במיוחד אצל חולים 

  PT-INRע"י בדיקת הדם  ,רמת הקרישה בדם שליא ע"י בדיקה לעיתים מזומנות בנושא זה ה רלהיזה
 ומצב הקרישיות שלי נורמלי לחלוטין. אני בודק זאת מידי פעם

 

   Celebrexמהן, כדוגמה אביא את ה  רולהישמ. ככלל אנו צריכים להיות ערים לבעיות, ללמוד אותן, 11

, מאחר והיא גרמה לי לכאבים בקיבה ע במלחמה בסרטןגם היא יכולה לסייוכידוע   NSAIDSשהינה 
 תי להשתמש בה.קהפס

 

 איפה אפשר להשיג את התרופה
 

מרשם רופא, היא איננה בסל, אפשר לקבל אותה בקופת חולים ובחו"ל דורשת בארץ  הקסניקל . 12

  כמוסות 3 לפי שבועות 4 שמספיקות ל  מ"ג  120של   כמוסות  84בקופסא יש  המשפחה.  אצל רופא/ת 

http://www.rochecanada.com/content/dam/roche_canada/en_CA/documents/Research/ClinicalTrialsForms/Products/ConsumerInformation/MonographsandPublicAdvisories/Xenical/Xenical_PM_E.pdf
http://www.rochecanada.com/content/dam/roche_canada/en_CA/documents/Research/ClinicalTrialsForms/Products/ConsumerInformation/MonographsandPublicAdvisories/Xenical/Xenical_PM_E.pdf
http://www.rochecanada.com/content/dam/roche_canada/en_CA/documents/Research/ClinicalTrialsForms/Products/ConsumerInformation/MonographsandPublicAdvisories/Xenical/Xenical_PM_E.pdf
http://www.straighthealthcare.com/orlistat.html
http://www.infomed.co.il/Drug-318
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 .לחודש ₪ 252למי שיש בטוח מושלם הינה כ העלות לקופסה  ביום.
וניתן מ"ג  60בקפסולות של   Orlistatשהיא  ,(OTCבחו"ל ללא מרשם רופא )  Alliניתן להשיג את ה 

 :                    לדוגמא להזמינה באינטרנט ראה

addImageToP.html-CHANGEME-https://buyamerica.co.il/amazon/1049305 אך לא רק שם.  
 120קופסאות של  2הרי  Alliמי שלא יכול להשיג את התרופה בארץ, ורוצה לרכוש אותה בחו"ל כ 

זו הוצאה  .$ לחודש 120בסביבות  דיח עולותוהן שוות ערך לקופסה של קסניקל,  הןקפסולות כל אחת 
שיכולה להכביד על התקציב של חולים, שגם ללא זאת מוציאים הרבה כסף על רופאים, בדיקות, 

קפסולות  3להסתפק במינון של  יוכלאם אין ביכולתו של החולה לממן זאת הוא תרופות ועוד.  ,טיפולים
 30%, לעומת מהשומן 25%תחסום בערך  ALLI ה ,במקרה זה ,על פי המידע שבידיו .מ"ג 60ליום של 

  .במינון המלא של הקסניקל
  

 השוואה לגלולות אחרות המיועדות להרזייה 
 

  Xenicalה ביןבכל מיני השוואות  ללהיתקהקורא  עלולחיפוש אינפורמציה לגבי התרופה  בעת .13

להתייחס להשוואות אלו  אני ממליץ לקוראי לא שנעשית ע"י מתחרים מסחריים,  לתרופות הרזייה אחרות
שיש   BMI ≥ 30לטיפול בהשמנת יתר בחולים עם FDA על ידי ה האושר Orlistat-ה מהסיבות הבאות:

לגבי מי  ,עודף שומנים בדם(להם גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם אחרים )כגון יתר לחץ דם, סוכרת, 
 שליהמבט שאבל מכיוון רלוונטית, שלוקח תרופה זו למטרות הרזייה אולי האינפורמציה של המתחרים 

תרופות ובין   Xenicalה ביןהרי כל השוואה  ,להרזיה גלולהכ ,כיוון היעד העיקרי שלהב ועל התרופה איננ
, מהשוואות כאלה. על לו לחולה סרטן להתרשם עבורנו חסרת ערךו ,איננה רלוונטית כללאחרת הרזיה 

 .מאושר כיום בארה"ב, ולכן למטרתנו אין לו שום תחליףהוא מעכב הליפאז  היחידי ה Orlistat מפני שה
 

 אותהבמקום הדיאטה, ולא על מנת להקל לא בא   Xenicalה
 

בהם קשה לך לשמור על הדיאטה ללא שומנים, למשל במסעדות, אובייקטיביים, . ישנם מצבים 14

מצוין לשמירה עי מהווה אמצ  Xenical-ה שמחות, ועוד.בנסיעה לחו"ל, כאשר מתארחים אצל אחרים, 
לשמור עליה. ככל שהדיאטה נשמרת טוב יותר היא  יבמצבים שיש לנו קושי אובייקטיב על הדיאטה

הסינרגיה המופלאה בין המצוינות הנוספות הנובעות ממנה, כתוצאה של  משפרת גם את התוצאות 

שיכול לשפר יותר, זהו כלי חשוב ב .והטיפולים הקונבנציונליים נגד סרטן - Cuncדיאטת שוקה
 משמעותית את התוצאות של מלחמתנו בסרטן.

 
אם הוא יעשה זאת תהיה יכול מישהו לחשוב שהוא יכול להסתפק בקפסולות הללו במקום הדיאטה,  .15

 ,והסיבה הינה כלהלן: במצב רגיל הסרטן לא מוגבל בשומן ,ביותרלזה לכל היותר השפעה מוגבלת 
ולכן ייתכן שגם אם נקצץ את כמות  ,הרבה מעבר לצרכים של הסרטן וסביר להניח שאנו אוכלים שומן

ברור הרי המחסור יהיה קטן, ולכן השפעתו תהיה קטנה,  רייווצאו אם  ,מחסור רייווצלא  30%השומן ב
    .יותר גדולה וככל שהמחסור יותר גדול השפעתש

 

 סכום
 

נים, הינה בטוחה למדי, מתאימה מאד הינה תרופה המונעת ספיגה של שומ Xenical (Orlistat)ה  .16

נדבך חדש היכול לשפר מאוד את ביצועי הדיאטה. לה לדיאטה שלנו כנגד הסרטן, מפני שהיא מוסיפה 
 Alli ללא מרשם רופא. ה Alliניתן להשיגה בארץ באמצעות רופא המשפחה. ניתן להשיגה בחו"ל בשם 

 מ"ג. 120מ"ג לגלולה במקום  60זהה לקסניקל אך הינה כוללת 
 

דרך הפעולה של התרופה, מתברר שהיא מוסיפה נדבך חשוב ביותר לדיאטה, נדבך  ח. מניתו17
מבין המחסומים  ה שלנו, את המחסום השני בחשיבותוהמהווה, מבחינת הלוגיקה שלפיו נבנתה הדיאט

ן והיא מהווה תרומה ניכרת להפיכת הסרטשאנו שמים בדרכי האספקה של המזון המגיע אל הסרטן, 
 ווהפיכתCuNC, -דיאטת שוקה המעניק חיזוק רב לכלי המרכזי משמעותי חידוש. יש פה למחלה כרונית

 . מבחינת רובדי החסימה של מקורות המזון לסרטן לכלי מושלם

https://buyamerica.co.il/amazon/1049305-CHANGEME-addImageToP.html
https://buyamerica.co.il/amazon/1049305-CHANGEME-addImageToP.html
https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
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 בריאות טובה לכולנו
 אליעזר יהושע                                

   2017 אוקטובר חולון,                                                       
הרישום בצד שמאל למעלה. חבל שתפסידו עדכונים, ומאמרים חשובים  הרשמו לאתר:

 .ביותר שיכולים להציל את חייכם

אינו כרוך בשום התחייבות, ופרט לקבלת הודעות על חומר חדש באתרנו, לא  הרישום
 .תקבלו חומר נוסף

 פרטים נמצאים בסוף דף הביתלמי שמעוניין להתקשר או לכתוב, ה
                                                 https://survivewithcancer.wordpress.com 

https://survivewithcancer.wordpress.com/

