מחקר וסקירה מדעית מאשרים >> מוצר הכוורת הבריאותי לייפמל הצליח לשפר את
תמונת הדם ולצמצם את תופעות הלוואי אצל מטופלים בכימותרפיה והקרנות

פריצת דרך
בהתמודדות עם
תופעות לוואי
של כימותרפיה
והקרנות
עשרות אלפי ישראלים בריאים שמסתובבים בינינו ,הם
ההוכחה הטובה ביותר לכך שאפשר לנצח את הסרטן .רובם
ככולם התגברו על המחלה הודות לרפואה הקונוונציונאלית
והחלק הארי שבהם חייב את חייו גם לטיפולים
כימותרפיים והקרנות.

הטיפולים הכימותרפיים וההקרנות שמסייעים כל שנה למאות
אלפי אנשים לנצח את הסרטן גם גובים מחיר לא פשוט :אובדן
שיער ,בחילות והקאות ,כאבים עזים וחולשה קיצונית  -הם רק
חלק מתופעות הלוואי האופייניות .במפתיע ,הבשורות הטובות
עבור אותם חולים מגיעות מכיוונם של הדבורים .לפני שנים
אחדות ,פיתחו החוקרים של מעבדות צוף גלובוס ,מוצר כוורת
בריאותי ייחודי בשם  .LifeMelמחקר רפואי מצא שהLifeMel-
משפר משמעותית את תמונת הדם של המטופלים ,משקם את
המערכת החיסונית שנפגעה ,וכמובן ,מקל על תופעות הלוואי של
הטיפולים הכימותרפיים וההקרנות .מן הצוף אל הגוף

כהצלחה גדולה" :התחזקתי מאוד ,כל תופעות הלוואי
כמעט ונעלמו לחלוטין ותמונת הדם שלי חזרה לנורמה,
חזרתי לתפקוד מלא .כחולת סרטן המוצר פשוט
הציל אותי".

צמחי מרפא בעוצמה של פי  6ויותר

תמונת הדם השתנתה ללא היכר
אבל לא הכל ורוד .כי לאותם טיפולים הכל כך יעילים
בביעור התאים הסרטניים יש גם תופעות לוואי חמורות.
בסופו של יום ,הכימותרפיה אינה יודעת להבחין בין תא
סרטני מזיק לבין תאים בריאים שמהווים את אבני הבניין
החיוניים של הגוף .חולשה קיצונית ,כאבים ,בחילות,
הקאות ואובדן שיער ,הינם רק חלק מתופעות הלוואי
הנפוצות המגיעות כ'עסקת חבילה' עם הטיפול שנועד
למגר את הסרטן.
וזה עוד לא הכל ,הכימותרפיה וההקרנות גם פוגעות
ומחלישות את המערכת החיסונית של החולה .התוצאה:
חשיפה לזיהומים ולמחלות אשר במצב רגיל המערכת
החיסונית של הגוף הייתה מתמודדת עמם בקלות.
על רקע זה כדאי לשים לב למוצר הכוורת הבריאותי
 LifeMelמבית מעבדות צוף גלובוס .מדובר בפיתוח ישראלי
שמזה מספר שנים מוכיח את עצמו בקרב חולי סרטן בכל
העולם.
הנה המקרה של אסתר קרפל .אסתר חלתה בסרטן וטופלה
באמצעות  33מחזורי הקרנות שלוו בסדרה ארוכה של
טיפולים כימותרפיים .הטיפול האגרסיבי אמנם בלם את
המחלה ,אבל המחיר היה לא פשוט :ההקרנות גרמו לאסתר
חולשה כרונית ,כוויות ופגיעה בריאה הימנית .הטיפולים
הכימותרפיים גרמו לירידה מסוכנת ברמת ההמוגלובין
בדמה ,כמו גם ברמת הלויקוציטים והטרומבוציטים,
בחילות הקאות ,אובדן שיער ,פגיעה בעצבים הפריפריאליים
שהובילה לחוסר תחושה בגפיים ,כאבים ,תחושת נימול
ואפטות (פצעים) בפה.
אסתר הפכה לשבר כלי ממש .ואז ,מישהו הציע שתנסה
את  .LifeMelלמרבה השמחה הטיפול ב LifeMel -התגלה

אסתר קרפל ממש לא לבד .עד היום הסתייעו
ב LifeMel-אלפי מטופלים ברחבי העולם ,ביניהם גם
כוכבת הרוק הבינלאומית קיילי מינוג ,שכבר התגברה על
מחלת הסרטן וחזרה להופיע.
אז מה ,בעצם ,הסוד של  ?LifeMelובכן ,כמו שאר
מוצרי הכוורת הבריאותיים של מעבדות צוף גלובוס ,גם
ה LifeMel-מתבסס על יכולתם של הדבורים להעצים
את החומר הפעיל בצמחי המרפא (להרחבה ראו מסגרת
משמאל) ,עד פי  6ויותר מנטילתם במצבם הגולמי .המרקם
העשיר של  LifeMelמזכיר בטעמו דבש ,עובדה זו הופכת
את צריכתו לקלה ונעימה.
הרכב צמחי המרפא מהן מסנתזות הדבורים את
 LifeMelתוכנן בקפידה ,כדי שיענה על הצרכים הרפואיים
הייחודיים של מטופלים בכימותרפיה והקרנות .לאחרונה,
נבחנה הסוגיה הזו בדיוק בסקירה מדעית שנערכה
במחלקה לפרמקולוגיה ורוקחות של אוניברסיטת בן גוריון.
בסקירה ניתחו את הרכב החומרים הפעילים בLifeMel-
ונמצא שהם מסייעים לשיקום המערכת החיסונית ותמונת
הדם אצל חולים אלה.סקירה זו מצטרפת למחקר קליני
שהוכיח את יעילות המוצר ולאלפי מטופלים בישראל,
אירופה ,צפון אמריקה ,דרום אפריקה ואוסטרליה ,להם
כבר סייע ה LifeMel-להתמודד עם תופעות הלוואי של
הכימותרפיה וההקרנות.

בסקירה מדעית שנערכה
במחלקה לפרמקולוגיה
ורוקחות של אוניברסיטת
בן גוריון ,ניתחו את הרכב
החומרים הפעילים
ב LifeMel-ונמצא
שהם מסייעים לשיקום
המערכת החיסונית
ותמונת הדם
אסתר קרפל" :התחזקתי
מאוד ,כל תופעות הלוואי
כמעט ונעלמו לחלוטין
ותמונת הדם שלי חזרה
לנורמה ,חזרתי לתפקוד
מלא .כחולת סרטן
המוצר פשוט הציל אותי"

אסתר קרפל.
ניצחה את הסרטן
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יותר עוצמת
מר ריפוי
מצמחי פא

תגלית
דבורי
המרפא
ד"ר אלכסנדר גורושיט ,המדען שהצליח ללמד את
הדבורים לייצר מוצרי כוורת בריאותיים
עוד כשהיה רופא צעיר ,ריתקו הדבורים את
דמיונו של ד"ר אלכסנדר גורושיט ,שהתפעל במיוחד
מיכולתן למקסם ולהעצים את החומרים הפעילים
שבצוף .הנחת המוצא שלו ,שברבות הימים הוכחה
כנכונה ,הייתה שאם תימצא שיטה באמצעותה
ניתן יהיה לשלוט על תזונת הדבורים ,ניתן
יהיה גם לשלוט על הרכב החומרים הפעילים
שבמוצרי הכוורת.
אחרי שהשתקע בקריית שמונה וקיבל את תמיכת
המדען הראשי של משרד התמ"ת ,הקדיש ד"ר
אלכסנדר  18שנים מחייו למחקר ופיתוח .במהלך
השנים חבר ליזם אריק פחימה ,גם הוא מקריית
שמונה ,וכך באו לעולם מעבדות צוף גלובוס.
בסופו של תהליך ,צוות מדעני מעבדות צוף
גלובוס הגיע לפריצת דרך עולמית ,כשהצליח לפתח
נוסחאות הזנה ייחודיות לדבורים  -המתבססות על
צמחי מרפא .כל מוצר ,והנוסחא הייחודית שלו.
כך ,במקום שהדבורים ילקטו צוף ממקורות שונים
ואקראיים ,הדבורים
המיוחסות בכוורות
שבשרות מעבדות צוף
גלובוס ניזונות מתערובות
ייעודיות של 'צוף' שהופק
מצמחי מרפא .התוצאה:
מוצרי כוורת בריאותיים
אחרי  18שנות מחקר ,התגלית שנותנים מענה אפקטיבי
לשורה ארוכה של מצבים
של מעבדות צוף גלובוס:
פי  6ויותר יכולות ריפוי
ותופעות בריאותיות.

להשיג בסופר-פארם,
ניו-פארם ,בבתי המרקחת
של רשת שופרסל,
בבתי המרקחת ,ברשתות
הטבע ובבתי הטבע
המובחרים ברחבי הארץ

למידע נוסף:

www.zufglobus.com

1-800-20-88-28
שיחת ייעוץ חינם

נא להכיר מוצרי כוורת בריאותיים נוספים מבית מעבדות צוף גלובוס*
אנרג'ימל

להעצמת האנרגיה וחיזוק
כושר ההתמודדות של הגוף

גסטומל

לאיזון וייצוב פעילות
מערכת העיכול

איזימל

מרגיע ,משפר את איכות
השינה ומוריד לחץ דם

וירמל

לחיזוק מערכות
ההגנה של הגוף

פלורמל

לטיפול בבעיות
בחלל הפה

* כל המוצרים עומדים בתקן  - I.S.Oשל מכון התקנים הישראלי ,בתקן  - H.A.C.C.Pמערכת ניהול בטיחות מזון ובתקן  G.M.Pלתנאי ייצור נאותים של משרד הבריאות .בנוסף ,כל מוצרי הכוורת כשרים (פרווה) בהשגחת בד"צ העדה החרדית.

בונכומל

להקלה על
פגעי החורף

