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Miről is szeretnék beszélni?
Azzá leszel, amit eszel

Ételed a gyógyszered

Naponta egy alma, az orvost távol tartja

“A halál a belekben lakozik”(Paracelsus)

A szépség “bélülről” fakad…



A bőr szerkezete



A bőr rétegei

• 1. Hám (0,3-0,9 mm): Keratin

• 2. Irha (kb.3 mm): Kollagén+elasztikus rostok

Hám+Irha= 3-4,5 kg

• 3. Bőralja: Bőr alatti zsírszövet – változó 
vastagságú nemtől, kortól, testtájtól, etnikai 
tényezőktől függően…





Haj, szőrzet = keratin



Köröm (Keratin lemez)



HKO (Hagyományos kínai orvoslás)



Schüssler-féle arcdiagnosztika

• Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler
• 1873-ban 12 féle só szerepén alapuló 

arcdiagnosztika



Psoriasis

• Májkímélő diéta
• Esszenciális zsírsavak bevitele

• D- vitamin pótlás



Seborrhoea, akne vulgaris

• Magas glikémiás indexű ételek
kerülése

• Olajos magvak mellőzése



Atopiás dermatitis, ekcéma

• Magas hisztamin tartalmú ételek mellőzése
• Citrusfélék kerülése



Rosacea

• Mediátor mentes diéta
• Magas glikémiás indexű ételek kerülése



• Emésztési panaszok:
Puffadás, gyomorégés, émelygés, hányinger, 
hasmenés, hasi fájdalmak, fogyás

Gasztroenterológus

DE:                           
Fejfájás, migrén
Asztma, krónikus légúti tünetek
Pattanásos bőr, rosacea
Pikkelysömör, ekcéma
Hajhullás, körömtünetek
Cellulit, súlyproblémák
Ödémák, vízvisszatartás
Sötét karikák/ táskák a szemek alatt
Izületi gyulladás
Menstruációs zavar
Depresszió, szorongás
Autoimmun betegségek
Bélproblémák, colitis, IBS



Idegrendszer

Bél/bélflóra

Táplálkozás

Immunrendszer

Keringés

Hormonok

Anyagcsere



• Enzim elégtelenség/hiány:
Laktáz hiány tejcukor érzékenységnél

• Kemikália/gyógyszer:
-kínai ételekben→MSG (nátrium-glutamát)
fejfájás, verítékezés, bőrpír, szédülés

-szárított gyümölcsök/zöldségek, bor, sör (szulfitok)
asztmás tünetek

-csokoládé, vörösbor (értágító aminok pl: fenil-etilamin)

migrén, hasfájás

• Étel-allergia:
IgE immunválasz
Specifikus IgE termelődik

• Étel-intolerancia:
Nem allergiás eredetű étel túlérzékenység
Specifikus IgG



Tünetek Ételallergia Étel-intolerancia

Jelentkezése: Azonnal/ néhány órán belül 24-96 óra

Súlyossága: Változó, végzetes is lehet, kis 
mennyiség is okozhatja

Változatos tünetek,
mennyiségfüggők

Lefolyása: Akut Krónikus

Érintett szerv: Bőr, légút, gyomor-bél Bármely szövet, szerv

Gyakoriság: Gyermekeknél: 5-8%

Felnőtteknél: 1-2%

>50%

Diagnosztika: IgE IgG









Saját tapasztalatok

• 30 páciens IgG vizsgálata: 200+ Food-test 

(www.foodtest.hu)

• 2-65 év
• 11 férfi, 19 nő
• Diagnózisok: ekcéma, akne, psoriasis, túlsúly, rosacea, 

alopecia, alvászavar, migrain, emésztési zavarok

• Leggyakoribb allergének: tej/tojásfehérje, búza, szója, 

élesztő
• 26 esetben: tejfehérje, kazein, 

• Kivételek: 2 ekcémás kisgyermek, 1 alopecia totalisos

fiú, egy 65 éves férfi
• Húsok: egyetlen esetben marhahús +



Érdekes esetek

• 25 éves férfi:
1. Vizsgálat 11 féle érzékenység
2. Vizsgálat 18 féle érzékenység

• Házaspár:
Nő: 8 féle érzékenység
Férfi: 10 féle érzékenység

• 43 éves férfi:
57 féle érzékenység





Köszönöm a figyelmet!

Kedves egészségükre!


