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Mi is az a glutén? 

• Az egész életen át tartó intoleranciát a gluténnek (sikér) 

nevezett összetett fehérje okozza, melyet a búza-, árpa-, 

tönköly- durum- és a rozsliszt is tartalmaz.  

• Nincsen semmilyen tápértéke, a konyhában szívesen 

használják, mert segít megőrizni az élelmiszer formáját, jó 

az összetapasztó képessége. 

 

• Az utóbbi 100 évben a búza nemesítők tudatosan 

keresztezték azokat a gabona fajtákat, amelyeknek magas 

volt a glutén tartalma. 



 

• Előnybe részesítette „D” genomot is tartalmazó 

 Triticum aestium tovább nemesítését. 

• Magas az alfa-gliadin tartalma. 

 

• A XX. Századtól nagy mértékben 

megnövekedett a glutén fogyasztás. 

• Nem csak a kenyérben, de megtaláljuk 

gyógyszerekben, vitaminokban, felvágottakban 

és egyéb élelmiszerekben is. 

 



     Okok 
 

 

• Autoimmun reakció:  A szervezetben ellenanyag 

termelődik az egyik saját fehérje, a szöveti 

transzglutamináz nevű enzim ellen     

(ezen enzim feladata a glutén lebontása). 

•  A lisztérzékenységre való hajlamnak genetikai háttere 

van, emiatt a betegség örökölhető,  

de az évek során ki is alakulhat.  

• Lisztérzékenység esetében más a diagnózis 

módja, mint a különböző étel-allergiák 

esetében, és a javasolt terápia  

egész életre szóló. 

 



Fajtái 
A glutén által kiváltott betegségek 

coeliakia 

 

Nem-coeliakiás glutén 

érzékenység 

 

Búza (gabona) allergia 

 

Tünetei: vékonybél 

jellegzetes nyálkahártya 

szövettani elváltozása 

Irritabilis colon 

szindróma 

(ISB), bélműködés 

zavarok, a vékonybél 

rendszer nem károsodik, 

szövettani vizsgálatokkal 

nem lehet kórosat 

kimutatni. 

Diéta hatására a tünetek 

javulnak. Ismételt glutén 

fogyasztáskor a 

panaszok visszatérnek. 

Allergiás tünetek kísérik. 

(Orrfolyás, könnyezés, 

„csalánkiütés”, 

anafilaxiás sokk. 

 

Orvos-természetgyógyász kapcsolat. 



Tünetei 

• Típusos gyermekkori tünetek : (14-18 hónapos kor, 

legkésőbb 3-5 éves kor) étvágytalanság, hányás, has 

elődomborodása (pókhas), fokozott bélgáz képződés, 

bűzös széklet (láthatóan sok zsírt tartalmaz), fejlődésben 

visszamaradottság, vitaminhiány, kedvetlenség, 

ingerlékenység, szívesebben fekszenek. 

• Felnőtt kori tünetek: Leggyakrabban 35-40 éves kor 

között jelenik meg. Jelentéktelennek tűnő tünetekkel. 

• Hasmenés, de székrekedés is előfordulhat, has 

puffadás, teltségérzés. 



• Aftás szájnyálkahártya-fekély, fogíny-rendellenességek 

• Mozgásszervi panaszok: izom gyengeség, izomgörcs, 

Ízületi fájdalmak- reumatoidarthritis, Csontritkulás 

(zsírban oldódó vitaminok hiánya) 

• Máj enzim-,transzamináz-, alkálikus foszfatáz enzimek 

szintjének emelkedése. Májon belüli epeút gyulladás. 

• A lisztérzékenység megjelenése előtt és után is 

kialakulhat a cukorbetegség. 

• Kóros fogyás 

• Másodlagos laktóz érzékenység 

• Véralvadási zavar 



• Fertőzésekre való fogékonyság 

• Száraz, berepedezett bőr, dermatitis herpetiformis nevű 

betegség, mely a vállon, fenéken, végtagokon jelentkezik. 

• A női betegek nehezen esnek teherbe. 

• Pajzsmirigy működési zavar 

• Hajritkulás, hajhullás 

• A kezeletlen lisztérzékenység növeli a bélfalban a 

rosszindulatú nyirokdaganat (limfóma) kockázatát. 

• Pszihés zavarok: kimerültség, koncentráló képesség 

csökkenése, depresszió 

• Gyakoribb körükben a skizofrénia, mint az egészséges 

népesség körében. 

 

 



 



 



Természetes 

megoldásai: 



Gluténmentes diéta 

• Glutén tartalmú ételek kerülése. 

• Főként kukorica, rizs, krumpli, köles fogyasztása 

javasolt. 

• A Biyovis cég által a közeljövőben elérhető lesz 

egy glutén mentes receptkönyv. 



Purex Phause-2 Regaflor 

Bélflóra javító 
 

• Arabinogalaktán, inulin 

hatóanyaggal. 

• a bélcsatorna egészséges 

baktériumflórájának 

helyreállítása-az immunrendszer 

hatékony működésének 

biztosítása. 



Feketeáfonya 

• a szem egészségének 

megőrzésére 

• a szervezetben kialakuló 

gyulladásos folyamatok 

enyhítésére 

• a kapilláris erek 

karbantartására 

• Magas C-vitamin tartalom! 



Max Flavonoid 

Ásványi anyag pótlás 

 

• antibakteriális, májvédő 
hatás 

• hat az emésztő- és keringési 
rendszerre 

 



Coral+Calcimax 

Csont erősítő 

 

• terhes és szoptató nők 

számára különösen ajánlott. 

• segít megelőzni a 

csontritkulást 

• Magas Ca tartalom 800mg 

• D3-vitamin 

• K1-vitamin 

 



Purex Phase-1 

Béltisztító program 
• Elősegíti a szervezet 

méregtelenítését. 

• Kitisztítja a lerakódott 

széklet maradványokat. 

• Kiűzi a bennünk élő 

élősködőket. 

• Részben regenerálja az 

emésztőrendszert. 

• Elősegíti a bélmozgást, a 

székrekedés a múlté. 



Purex Phase-2 

Feltöltő program 
 

• Méregtelenítés után 

regenerálja a szervezetünket. 

• Feltölti az ásványianyag és 

vitamin raktárainkat. 

• Biztosítja az immunrendszer 

hatékony működését. 

• Helyreállítja az egészségért 

felelős bélflórát. 

• A lúgos vízből készült teával 

vitalizáló folyadék pótlás. 

 



GanoVis kapszula 

• javasolt a máj 

méregtelenítésében 

• a szervezetünk ellenálló 

képességért felelős-

Antihisztamin szerű, allergiás 

tüneteket enyhítő hatása-fokozza 

a szervezet természetes 

öngyógyító képességét-magas 

vérnyomás esetén ajánlatos- 

megőrzi a szervezet vitalitását. 





„ A halál a belekben 

lakozik” 
 

(Hippokratész) 


