כתבה לאווטבריין עבור חברה לייבוא פטריות מרפא
כוחן של פטריות מרפא למחלות הקרוהן והקוליטיס
ההגדרה הנכונה למחלות הקרוהן והקוליטיס היא מחלות מעי דלקתיות המתאפיינות בהתפרצויות
שקטות אשר גורמות לכאבי בטן כרוניים ,שלשולים ,חוסר תיאבון ,ירידה משמעותית במשקל ,חולשה
ועייפות ועוד מיני תסמינים שונים שאינם מאפשרים ניהול אורח חיים בריא .הטיפולים המוצעים כיום
ברפואה הקונבנציונלית למחלות הללו אינם טבעיים ולרוב מסתכמים בנטילת סטרואידים על מנת
להחליש את המערכת החיסונית לצד לקיחת משככי כאבים בעוצמה גבוהה להפחתת הכאב .כמו כן,
יש צורך במעקב צמוד של דיאטנית ,כיוון שיש קשר ישיר בין התזונה לבין המחלה.
פריצת דרך טבעית המשנה את כללי המשחק
לשימוש בפטריות מרפא לא בכדי יש היסטוריה עתיקה בכל רחבי העולם ,ונראה כי ברפואה
המסור תית ברחבי העולם פטריות המרפא משמשות למניעה וטיפול במגוון רחב של מחלות שונות.
לא די בזאת ,מחקרים רבים גילו שפע של מידע על מנגנוני הפעילות היעילים והמרתקים של פטריות
המרפא מסוגים שונים ,ואת ההשפעות האנטי סרטניות ,דרך יכולות אנטי ויראליות ונוגדות דלקות,
ועד ל השפעה חיובית על המערכת החיסונית של האדם .למרבה הצער ,לרפואה הקונבנציונלית אין די
פתרונות עבור מחלות הקרוהן והקוליטיס ,ועל פי מחקר שפורסם בשנת  2015על ידי בית חולים
שערי צדק ,מדינ ת ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם בתחלואת מחלות המעי הדלקתיות ,ורק
בשנת  2015אובחנו כ 37,000 -חולים בדרגות שונות ,שזהו נתון גבוה.
פטריות מרפא כמרשם לכל דבר ביפן ובאוסטרליה
במדינות מפותחות כגון יפן ואוסטרליה ,פטריות המרפא ניתנות כחלק מטיפול במחלות הקרוהן
והקוליטיס וזאת במקביל לטיפול הקונבנציונלי  .יותר ויותר מחקרים ברחבי העולם מצביעים על
פטריות המרפא כגורם משמעותי לשיפור מחלות המעי הדלקתיות ,כאשר הן מפחיתות באופן ניכר
את הדלקת הנוצרת במערכת העיכול ,הן מחזקות את המערכת החיסונית ומעודדות את התחדשות
הרירית של הקיבה והמעי .אולם ,עד שפטריות המרפא יי רשמו כמרשם לכל דבר ממש כמו במדינות
אחרות ,חולי הקרוהן והקוליטיס יוכלו לרכוש פורמולות המשלבות תמצית טבעית של פטריות
האגריקוס ,היריסיום ,ומאיטקה.
הכירו את פטריות המרפא הנפוצות:
פטריות שיטאקי – פטריות אלה מוכרות היטב מז ה שנים רבות בתחום הרפואה הטבעית והן
משמשות כמקור להכנת צמחי מרפא .לשיטאקי יש יתרונות בריאותיים ייחודיים הנובעים ממרכיב
בשם  -הפוליסכריד הקיים בה .מדובר במרכיב רב סוכר אשר מונע זיהומים ויראליים וחיידקיים
ומפחית את כמות הכולסטרול בדם .כמו כן ,הפטריות יעילות לעיכוב התפתחות גידולים סרטניים
וביחוד סרטן מעי הגס והקיבה.
פטריות יער – הן בעלות מרקם בשרני ,מה שהופך אותן לתחליף בשר ומקור טוב לחלבון .הן מכילות
מגוון ויטמינים ,מינרליים ונוגדי חמצון המונעים מחלות שונות .בפטריות היער קיימת חומצה יי חודית
הקרויה מונקולין  ,Kהיעילה להורדת כולסטרול ועיכוב ייצור האנ זים המייצר שומן מזיק לגוף .כמו כן,
על פי מחקרים ,פטריות היער מונעות התפתחות תאים סרטניים ומחלות מעיים.
כיצד הפטריות משפיעות על המחלות הללו?
פטריות המרפא במובן מסוים מדמות את תהליך העיכול ,הן "שואפות" חמצן ונושפות פחמן דו חמצני
כתוצר פסולת ולכן הגוף סופג ביתר קלות את הפטריות .בנוסף ,הפטריות מלאות ברכיבים חשובים

כגון  -אומגה  ,3ויטמינים  ,B,Dמינרלים ,ברזל ,אבץ ,אשלגן ,והן בעלות אינדקס גליקמי נמוך.
הרכיבים הנפלאים הללו מספקים נוגדי דלקות וחי זוק למערכת החיסונית.
אפשר אחרת! אין צורך לסבול מכאבים כרוניים! לקבלת מידע נוסף אודות הפורמולות
והאפשרות הנפלאה של רכישת פטריות אקזוטיות טריות ,הנכם מוזמנים להשאיר פרטים ונציג
יחזור אליכם למידע נוסף>>>

