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Ако трябва да се доуточнява названието на така наречения "свински" грип, то
най-обосновано е той да се нарича "мексикански". Искам да обърна внимание
на читателите, че предлаганите от фармацевтичната индустрия противогрипни
лекарства (Тамифлу, Ремантадин, Реленца и пр.) не само не могат да излекуват
болния от грип, но притежават и сериозни странични ефекти (особено
Тамифлу). Вече писахме многократно и за смъртните случаи – последица от
ползването на Тамифлу. А днес се намират "специалисти", които препоръчват
тези медикаменти да се вземат дори профилактично...
Всеки е свободен да прецени къде отиват огромните пари, похарчени за
безполезни и вредоносни медикаменти, за които е доказано, че не могат да
предпазят или да излекуват никого от грип! А кой ги плаща тези пари –
пациентите и данъкоплатците!
Поради медицинско невежество и необикновена безотговорност държавите
харчат астрономически суми за ненужни противогрипни лекарства. Върхът на
безумието е решението на Египет да се унищожат всички свине, след като и
децата вече знаят, че „свинският грип“ се разнася от хората, а не от свинете...
Нашият и световният медицински опит доказва неоспоримо, че природните
продукти са най-ефикасните (и абсолютно безвредни!) антивирусни средства! И
по тези въпроси през последните 5-6 години в. "Лечител" писа неведнъж. Става
дума за много лечебни растения, пчелни продукти и т.н.
Ще припомня само имената на някои от най-ефикасните (и за профилактика, и
за лечение при всички видове грип, природни средства: Саменто, Нони,
Ехинамакс, Ацерола (натурален витамин С), Цинкосан, мултивитаминни и
антиоксидантни комплекси като Селесан, Витатабс ABCDE и др.
Профилактичната доза Саменто за възрастни е 1-2 капсули от 600 мг или 15
капки от течния екстракт (един-два пъти дневно ), за деца съответно 1-2
капсулки от 120 мг или 2х5-6 капки от течното Саменто. Лечебните дози за
възрастни могат да бъдат 2х2 (или 3х2) капсули от 600 мг или 3х15 (20) капки, а
за деца –- 3х1 капсулка от 120 мг или 3 х 7-10 капки.
При правилно лечение от грип със Саменто болният оздравява за не повече от 23 денонощия!
Излишно е да припомням, че битката с патогенните вируси е преди всичко
въпрос на имунна система, затова се спрях по-конкретно на най-добрия
имуномодулатор и имуностимулатор – Саменто. В книгата "Клинична
вирусология" (2006 г.) проф. Дундаров подчертава, че най-ефикасно
антивирусно средство се казва Саменто!
Препоръчително е и всичко друго, което укрепва имунитета - редовен и
качествен сън, физическа активност на чист въздух, екологично чиста, прясна и
разнообразна храна и т.н.
В заключение, за разлика от мрачната прогноза на евроексперта д-р Мадлин, аз
съм убеден, че в Европа може да се очакват съвсем малко смъртни случаи (ако

изобщо има такива) от мексикански грип!
И като бонус – още една прогноза: през следващите 10-20 години ще има поне
две-три епидемии от „нови“ инфекции, подобни на птичия и мексиканския
грип... И с вероятност от 90% бъдещите инфекциозни (или грипни) огнища ще
се намират в Азия, Африка или Латинска Америка, 8% – в Австралия, и 1% – в
Европа или Северна Америка.
Засега няма никакви доказателства, че новите вируси са сътворени в човешки
лаборатории – въпреки че някои астролози и жълтеещи журналисти лансират
тази версия!
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