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Vlasnosti
Během celého roku 2010 probíhala pod lékařským dohledem pozorování vlivu přípravku GLUCAMEDIC
na změny zdravotního stavu u 35 dobrovolníků oproti srovnávací skupině z celkového množství 1600
pacientů věkové vrstvy nad 18 let.

Pacienti byli rozděleni do 5 skupin:

S hypertenzí

Se zvýšeným cholesterolem

S problémy s virózami a infekty (horní cesty dýchací, chřipky, angíny)

Ostatní potíže

Porovnávací skupina

Standardní postup podávání GLUCAMEDICu byl: 3xdenně po jídle vycucat 1 tbl. po dobu 50 dní

Tabulka A. KrEVní TLAK

1. žena 51 let 150/90  pokles na: 135/85

2. muž 58 let 150/95  pokles na: 140/80 

3. žena 51 let  135/85 pokles na: 125/80

4. žena 58 let 165/100 pokles na: 130/80 (již po 26 dnech)

5. muž 61 let  180/90  pokles na: 140/85

6. žena 54 let 140/95   pokles na: 120/80 (hodnota byla konstantní i po 5 měsících)

Tabulka B. HLADInA CHoLEsTEroLU

1. žena 51 let  8.60 pokles na: 7.54

2. muž 58 let  8.05 pokles na: 7,75

3. žena 67 let  7.88 pokles na: 6.73

4. žena 51 let  6.56 pokles na: 5.76

5. žena 34 let  7.11 pokles na: 5.50

6. muž 67 let  4.80 pokles na: 4,63 a triglyceridy z 3,33 poklesly na: 1,76

Tabulka C. VIrosy APoD.

1. žena 43 let, opakované infekty dýchacích cest,  nasazení GLUCAMEDICu 13. srpna. 

od té doby nebyla nemocná

2. žena 52 let, celoroční alergická rýma, užívá antihistaminika.

Po nasazení GLUCAMEDICu 1.září se její stav zlepšil, klasické léky užívá jen občas

3. žena 41 let, opakované virosy, od nasazení GLUCAMEDICu 17. června dosud nebyla

nemocná

4. žena 50 let opakované záněty močových cest a virosy. od nasazení GLUCAMEDICu

27. května dosud nebyla nemocná

5. žena 54 let opakované virosy. Po aplikaci GLUCAMEDICu nebyla nemocná 

a je celkově vitálnější

6. – 10. muži ve věku 27 až 63 let po aplikaci preparátu pozorována zvýšená celková

imunitní odolnost a vitalita

11 - 15. ženy ve věku 35 až 82 let po aplikaci preparátu pozorována zvýšená celková

imunitní odolnost a vitalita



Tabulka D. osTATní

1. žena 51 let snížená činnost štítné žlázy: došlo ke zlepšení

2. žena 34 let snížená činnost štítné žlázy: došlo ke zlepšení

3. žena 67 let osteoporóza páteře: zpomalení

4. žena 54 let snížená činnost štítné žlázy a zvýšená kys. močová: došlo k celk. vylepšení

5. žena 62 let kožní problémy- svědění těla nejasné příčiny,

léčena kortikoidní mastí, po nasazení GLUCAMEDICu 18.srpna zlepšení, 

léky neužívá

6. žena 41 let ekzém léčen kortikoidní mastí. Po aplikaci CLUCAMEDICu ekzém zlepšen,

mast  s kortikoidy nepoužívá.

7. žena 83 let angina pectoris – dlouhodobé užívání GLUCAMEDICu – úprava krevního

tlaku, snížení počtu záchvatů i intenzity jejich průběhu, zlepšení vitality

8. muž 48 let komplikovaná zlomenina obratle – zhojení o 1/3 času rychleji než bývá

obvyklé

souhrn lékařského pozorování vlivu přípravku GLUCAMEDIC na změny
zdravotního stavu:
Během celého roku 2010 probíhala pod lékařským dohledem pozorování vlivu přípravku GLUCAMEDIC
na změny zdravotního stavu u 35 dobrovolníků oproti srovnávací skupině z celkového množství 1600
pacientů věkové vrstvy nad 18 let.

Pacienti byli rozděleni do 5 skupin:
S hypertenzí
Se zvýšeným cholesterolem
S problémy s virózami a infekty (horní cesty dýchací, chřipky, angíny)
Ostatní potíže
Porovnávací skupina

Standardní postup podávání GLUCAMEDICu byl: 3xdenně po jídle vycucat 1 tbl. po dobu 50 dní

Výstup
U všech sledovaných případů ve skupině A) došlo ke snížení krevního tlaku během užívání
GLUCAMEDICu. U některých pacientů tento stav setrval až do kontrolního měření tři měsíce po skončení
užívání GLUCAMEDICu. Ve skupině B) byl průběh aplikace GLUCAMEDICu obdobný jako ve skupině A) 
U většiny pacientů skupiny C) došlo po čas užívání GLUCAMEDICu ke zvýšení imunitní odezvy a celkové
vitality. U pacientů skupiny D) došlo též po dobu užívání GLUCAMEDICu k vylepšení jejich zdravotního
stavu a funkce štítné žlázy.



Závěr
Celkově lze konstatovat, že došlo u vybraných pacientů ke zlepšení celkové imunity
organismu, jejich vitality a kondice.
Konkrétní zdravotní potíže se během užívání GLUCAMEDICové kúry vylepšily 
a u pacientů, kteří užívají GLUCAMEDIC dlouhodobě, dochází k trvalému zlepšení
konkrétních zdravotních problémů a klasické medikamenty lze snižovat, příp. počase
zcela vysadit (kortikoidy, léky na úpravu krevního tlaku). Pozoruhodný vliv na
celkovou regeneraci buněk byl pozorován u případu 48 letého muže se zlomeným
obratlem. Ke zhojení došlo v čase o 1/3 rychlejším než bývá obvyklé.

Z našeho celoročního pozorování vlivu užívání GLUCAMEDICové kúry 
na lidský organismus lze vyvodit následující:
GLUCAMEDIC –  snižuje hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi

–  upravuje krevní tlak
–  podporuje regeneraci buněk (játra)
–  zlepšuje projevy ekzémů
–  urychluje hojení (srůstání kostí, řezných ran)
–  zvyšuje celkovou imunitu organismu a jeho vitalitu
–  snižuje pravděpodobnost nákazy virem a zlepšuje průběh příp. nákazy
–  podporuje správnou funkci endokrinního systému
–  snižuje kazivost zubů a průběh osteoporózy
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