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• Szervezetünkben folyamatosan keletkeznek 
ráksejtek! 

•  De! a megfelelően működő immunrendszer 
irányítása alatt tevékenykedő falósejtek 
elpusztítják azokat. 

• Legfontosabb a megelőzés!! 

 



A rák kialakulás kockázatának 
csökkentése 12 pontban 

Európai Rákellenes Kódex ajánlásával 

• 1. Ne dohányozz! 

• 2. Otthonodat, munkahelyed tedd "dohányzásmentes 
övezetté"! 

• 3. Óvakodj az elhízástól! 

• 4. Iktasd be napirendedbe a szabadidős mozgást! 

• 5. Egyél minden nap friss gyümölcsöt, zöldséget! Tartózkodj a 
zsíros, túlsózott és a gyorséttermi ételektől, cukrozott italoktól, 
vörös húsoktól! 

• 6. Tarts mértéket az alkoholos italok fogyasztásában! 

• 7. Kerüld a túlzott napozást, a leégést, a szoláriumot! 

 

http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/elhizas/309


A rák kialakulás kockázatának 
csökkentése 12 pontban 

Európai Rákellenes Kódex ajánlásával 

• 8. Tartsd be a munkavédelmi szabályokat! Ismerd és kerüld a rákot 
okozó anyagokat! 

• 9. Az anyák a szoptatással csökkenthetik az emlőrák előfordulását. 
A nők számára a csontritkulás hormonpótló kezelése kockázatos lehet. 

• 10. Igényeld 7. osztályos leánygyermeked számára a térítésmentes 
HPV elleni védőoltást! 

• 11. Vegyél részt szervezett emlőszűrésen, méhnyak szűrésen és 
vastagbélszűrésen (utóbbi esetében férfiak és nők egyaránt)! Az 50 
év feletti férfiak gondoljanak prosztatájuk egészségére! 

• 12. 50 éves kor felett ajánlatos évente részt venni általános orvosi 
vizsgálaton! 

 

http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/noi_bajok/cikkek/lehetoseg_a_mehnyakrak_megelozesere/20070419111140


Az egészséges életmód feltételei 

 Táplálkozás 

Mozgás 

Víz 

Napfény 

 Levegő 

Helyes ritmus és 
pihenés 

Mértékletesség 

 Lelki egyensúly 

 



Rákellenes ételek 

Fokhagyma      brokkoli 

 

 

 

 

 

 

 

Cékla     sütőtök  



Rákellenes ételek 
      citrom            alma 
 
 
 
 
 
 
     vörösbor 
 
barnarizs           sárgarépa  



Gyömbér: Zingiber officinale   

• A gyöktörzsét használjuk 



Gyömbér gyógyhatásai 

• Megelőzi a rák kialakulását, 
lassítja a rákos sejtek 
növekedését (pusztítja) 

• Immunrendszer erősítő 

• Segíti az emésztést 

• Koleszterin csökkentő 

• Utazási betegség ellen 

• Serkenti az agyműködést 

• Ízületi gyulladás ellen 

 

 



Gyömbér felhasználása  

• Főleg fűszer 

• Tea 

• Nyers préslé 

 

• Nagyon kevés kell  

 belőle!! 

 



A gyömbértea mellékhatásai: 

•    A gyömbértea nyugtalanságot és  
  aluszékonyságot okozhat. 
•    Akinek epeköve van, ne fogyasszon  
  gyömbérteát. 
•    Gyömbérteát ne fogyasszon várandósság  
  alatt. 
•    Ne igyon gyömbérteát üres gyomorra, mivel 
   az hasfájást okozhat. 
•    A túladagolástól hasmenés, irritáció,  
  hányinger és gyomorégés léphet fel. 

 



Rosa canina: csipke, bicske, vadrózsa, 

gyepűrózsa, hecsedli 

 

 

 

Termését gyűjtjük  



Csipke gyógyhatásai 

  Immunrendszer erősítő/antioxidáns (szabadgyök) 

  Roboráló (felerősítő) 

  Simaizom görcsoldó(vetélés ellen) 

  Gyulladást gátló 

  Vese- és hólyag bántalmakra 

  Bélhurut és hörghurut esetén 

  Emésztést javító 

  Ízületi fájdalmak (kopás) ellen  



Csipketea készítés 

1. lépés áztatás: C-vitamin kinyerés  

2. lépés főzés-hűtés: Mg kinyerés 

3. lépés összeöntés 



Hypericum perforatum: 

közönséges orbáncfű  
virágos-leveles hajtását gyűjtjük (max.40cm)  



Orbáncfű jellemzői 



Orbáncfű gyógyhatásai 

Immunrendszer serkentő 

Akadályozza egyes vírusok szaporodását (influenza, 

herpesz, leukémia, illetve a HIV-vírus terjedését) 

Depresszió, kimerültség, pánik betegség ellen 

Gyomor- és nyombélfekély, 

Antibiotikus, gyulladást csökkentő, 

Fájdalomcsillapító-csípések ellen 

Vérnyomást csökkentő,  

Máj-, epe- és vesebetegség, epegörcs ellen, 

Belső és külső vérzések ellen 

Hámosító, sejt regeneráló (égési sebek ellen) 



Mire vigyázzunk!! 

• Alkalmazása során tartózkodjunk az erős 

napfénytől. 

• Mellőzzük a koffeint tartalmazó szerek, a 

sör, a csokoládé, a joghurt, a füstölt és a 

savanyított ételek fogyasztását.. 



Citromfű: Melissa officinalis 

• Virágos, leveles hajtását gyűjtjük 



Citromfű gyógyhatásai 

• Ráksejt pusztító! 

• Vírusölő, 

• Antidepresszáns 

• Altató, idegerősítő 

• Nyugtató  

• Étvágy- és íz javító 

• Szélhajtó 

 

 



Citromfű felhasználása 

• Tea 

• Teakeverék 

• Fűszer  

• Aromaterápia 

• Illatpárna  

• Gyűjtésnél jó tudni, hogy levele hamar 
barnul, érzékeny a nyomódásra, ezért 
rövid időn belül szárítani kell. 



 

 

Köszönöm a figyelmet 



Rákos halálesetek okai/év 

dohányzás:         1 millió, 
túlzott alkoholfogyasztás:    600 ezer, 
légszennyezettség:      200 ezer, 
húsban gazdag táplálkozás:   34 ezer. 


