
  

   

   הקדמה
  )MD( ארדיטי אלכסנדר ר"ד מאת

 הקונבנציונאלית הרפואה. פעילות של בלוטת התריס- מתת סובלים בעולם אנשים מיליוני
ידי -  עלT4 ההורמון חוסר ייצור של והיא ,המחלה להופעת אחת סיבה רק מאבחנת

 , אלטרוקסיןאו Euthyrox- ב טיפול מקבלים החולים אלה במקרים .בלוטת התריס
  .תסמינים םאות על מתלונניםשבים ו מה זמן לאחר אולם ,T4 וןההורמ את המכילים

 שיימצא בלי ,הסבר חסרות מתופעות רבות שנים במשך לסבול ממשיכיםהם  כך
  . לסבלם פתרון

 שמתפתח רפואי מקצוע, פונקציונלית ברפואה עשיר ניסיון עם רוקחת, כהן' גב
האמת על בלוטת  " את ספרהכתבה, בלהשיב לגוף את יכולת הריפוי העצמי הדוגל בעולם
  .התריס בלוטת של פעילות- בתת הרבים חוליםה של לסבלם פתרון להציע כדי" התריס

 הרופאים מדוע משעשעת תיםיולע פשוטה בשפה, ברורה בצורה מסביר הספר
 הגילוי. הלמחל האמיתיות הסיבות את לגלות מצליחים אינם הישנה מהאסכולה
, T4 ההורמון של צוריי חוסר רק אינה אתז למחלה שהסיבה הואבספר  המפתיע

 אינם הרופאים אפילו!! ברקמות פעיל להיות הופך אינו שההורמון העובדה אלא
  !!זה יודעים

 36.8- מ נמוךה גוף חום שאחד מהם הוא, המחלה של הרבים התסמינים את מתאר הספר
 מה, וגיתביול מבחינה פעיל לא הורמון שהוא, T4 ההורמון נוצר איך ומסביר ,מעלות
 צריך T4-ה היכן, הזה ההורמון את מייצרת אינה התריס שבלוטת הסיבות להיות יכולות
 אינן שהרקמות הסיבות הן ומה ,ושלווה אושר, חום המייצר פעיל להורמון להפוך
  .פעיל T3 להורמון T4 ההורמון את הופכות

 הוא ,"נושל בראש נמצא לוהכ"ש או" בסדר הבדיקות כל"ש לנו אומר רופאשה לאחר
 זה מסוג בפתרונות להסתפק שאין אותנו מלמד ספרה. הרגעה כדורי לנו נותן כלל בדרך
  ! למחלתנו הסיבות את לגלות שיעזרו הנכונות הדם בדיקות אתמהרופא  לדרוש ויש

 ולהימנעות נכונה לתזונה הדרכה כולל, פשוטים לפתרונות המלצות יש הספר בסוף
 שחברות" הבריאים "שהמזונות תופתעו לגלות. ובמזון בסביבה רעילים מחומרים

 התאים ביכולת פוגעים, הרופאים לנו שרושמים והתרופות, עליהם ממליצות המזון
  !שלנו המחלה שורש זה! T3 פעיל להורמון T4 ההורמון את להפוך בגוף

 הכולסטרול רמת את להוריד, סוכרת למנוע, במשקל לרדת ספר זה עשוי לסייע לכם
 ולהיות דיכאון למנוע, הפוריות את לשפר, החודשי במחזור ההפרעות תא להקל, בדם

  .ומאושרים בריאים

 של פעילות-מתת שסובל מי כל של בביתו להיות שצריך חובה ספר שזהו סבור אני
  .המטפל הרופא אצל וגם ,התריס בלוטת

  

  )MD (ארדיטי אלכסנדר ר"ד

  המבוגר גילה מחלות ובמניעת בקרדיולוגיה, פנימית ברפואה מומחה
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