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Immunforsvarets nye ABC Pernille Lund Hent PDF Forlaget skriver: Immunforsvaret skal beskytte os mod
infektioner, forgiftninger og kræft. Det skal arbejde optimalt - ellers kan der opstå allergier, leddegigt og

andre autoimmune sygdomme.

Emnet er særdeles aktuelt. Vi konfronteres med nye farlige bakterier, der er multiresistente over for
antibiotika. Forskere frygter, at vi en dag står magtesløse over for nye verdensomspændende epidemier.

Det koster mange lidelser og sygedage, når immunforsvaret er svagt eller afsporet. Men vi kan heldigvis gøre
en masse ved at behandle årsagerne og ruste immunforsvaret gennem sund kost, tilskud og levevis.

Du kan blandt andet læse om:
 

- Immunforsvarets opbygning og funktioner
- Bakterier, virus og svampe - både livsvigtige og livsfarlige

- Psykens indflydelse på immunforsvaret
- Stress, og hvordan vi hæver stresstærsklen

- Sund kost, vitaminer, mineraler, fedtsyrer, urter og homøopatiske produkter, der styrker immunforsvaret
- Kroppens mikroflora, fordøjelsen og kredsløbet
- Enkel behandlingsnøgle til forskellige infektioner

- Allergier
- Autoimmune sygdomme som leddegigt og sklerose
- Den nye sundhedstrend - anti-inflammatorisk levevis

Pernille Lund er naturopath/biopat ibm og freelancejournalist. Siden 1987 har hun drevet sin egen klinik og
undervist i immunforsvaret på flere alternative skoler. Teorier og mange års praktiske erfaringer hænger godt
sammen i dette spændende tværfaglige forskningsområde. Pernille Lund har en meget velanskrevet brevkasse

i ugebladet ´Hendes Verden´.
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