
 

Mikrokoloidno srebro in Helicobacter pylori   

Nekateri uporabniki mikrokoloidnega srebra trdijo, da izvrstno deluje proti tej
trdovratni bakteriji, dosti pa je tudi tistih, ki trdijo obratno. Pravih kliničnih
raziskav o uporabi koloidnega srebra in rezultatih raziskav ni na voljo.
Kaj danes pravijo uporabniki koloidnega srebra ?

Na spletni strani TurnAroundYourHealth.net v sekciji H.pyr oli se najde
naslednji zapis:

" Če konzumirate 1 žličko koloidnega srebra 3 krat dnevno na prazen želodec 
tri  tedne,  se  boste  znebili  te  nadležne  bakterije  brez  dodatnega  jemanja
antibiotikov.

Še en zapis:

“  Po vsakem jemanju antibiotikov mi je bilo nekaj časa bolje, nato pa so se
siptomi spet pojavili. Preveril sem, kako je s tem na spletu in prišel do mnogih
člankov o uspešnosti koloidnega srebra pri tertiranju te bakterije. Kupil sem
steklenico 5ppm koloidnega srebra, jemal sem ga 3 krat dnevno na prazen
želodec in po nekako tednu dni so vsi simptomi skoraj izginili (Ajeeth C).”

Tudi  novinar  Tony  Isaacs (med  drugim  piše  za  Naturalnews.com)  je
prepričan, da koloidno srebro pomaga pri tretiranju želodčnih razjed, ki jih
povzroča Helicobacter Pyroli.

Najnovejši način jemaja koloidnega srebra je naslednji:

-         eno žličko mikrokoloidnega srebra (6 – 8ppm) vzamete na prazen
želodec, raztopino zadržite do 3 minute v ustih pod jezikom in šele
nato  jo  popijete.  Isto  ponovite  čez  45  minut.  Celotno  proceduro
izvajate 3 krat dnevno pred vsakim obrokom (zajtrk, kosilo, večerja)
najmanj en teden.

Vendar tudi ta način ne učinkuje pri vseh. Kaj so možni vzroki?

Pri  Immunogenic Research Foundation so ugotovili, da podvrste več  kot
20tih  patogenov  postanejo  rezistentne  na  bakterijske  učinke  zdravil,  ki
vsebujejo variacije koloidnega srebra. In med temi vrstami so tudi podvrste
Helicobacter  Pyroli.  To  naj  bi  bil  glavni  vzrok,  zakaj  koloidno  srebro in
antibiotiki  ne pomagajo vsem.
Se  pa  nekateri  hvalijo,  da  so  se  znebili  želodčnih  problemov  z jemanjem
koloidnega srebra v kombinaciji z naravnimi preparati, ki vsebujejo bizmutove
soli;  npr.  Pepto-Bismol,  ki deluje  protivnetno in  pomaga pri  celjenju ran.
Zmešajte polovico koloidnega srebra in Pepto- Bismola (dve žlički) v 0.3 dcl
kozarec ('štamperle') in to mešanico pijete trikrat dnevno na prazen želodec
najmanj en teden. Kombinacija naj bi bila uspešna tudi pri refluksu.
Tretji prisegajo na kombinacijo koloidnega srebra in turmerika. Vzamete eno
tableto turmerika (antibakterijski učinek) in jo popijete s koloidnim srebrom.



Tudi kombinacija neprocesiranega medu (deluje antimikrobno) in koloidnega
srebra naj bi pomagala nekaterim z želodčnimi razjedami. Procedura: zjutraj
vzamete koloidno srebro, zvečer pa žlico medu.
Vsekakor  pa  se  najprej  in  prvo  posvetujte  s  svojim  lečečim
zdravnikom in poslušajte njegov nasvet.

Več o helicobacter pyroli si preberite tukaj
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