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https://f.kafeteria.pl/temat/f1/prawdant- medycyny-akademickiej-wiem-bow-tymtkwie-p_6821338

Tytuł wątku
Medycyna akademicka w starciu z
naturalną

Treść
Słyszał ktoś o lunazynie? podobno ma niesamowite działanie lecznicze a
to trzeba rozgłaśniać

Prawda nt. medycyny akademickiej.
Wiem bo w tym tkwie.

Lunazyna to chyba najlepsze odkrycie od wielu lat a na dodatek w
naszym kraju, szeroka gama zastosowań i niesamowite oddziaływanie na
zdrowie

1

Nick
16.2.2019 olaf88

2

16.2.2019 gość

3

16.2.2019 Olaf
https://www.youtube.com/watch?v=O Lunazyna, pierwszy poznany
Świetlińsk i 5tX
pokarm epigenetyczny
5POxRZE&t=140s&fbclid=IwAR1Plet
om
Z7d2t1i9Cgf1becbAxjz3CRp5gGpz0
6suj
kQQ5YVb-K8ws8BaA

4

16.2.2019 Hajin

https://antyweb.pl/czym-jestinnowacja/

Często mówimy, że coś jest
takie na przykład jak lunazyna, która ma szereg leczniczych właściwośći i
„innowacyjne” w technologiach. Czyli jest dostępna dla każdego :)
jakie?

5

16.2.2019 logic007

https://www.poradnikzdrowie.pl/spra
wdz- sie/objawy/jak-prowadziczdrowy-styl- zycia-6-zasad-dziekiktorym- zapobiegniesz-aa-brnHeMoR-hQzj.html

Jak prowadzić zdrowy styl życia? 6
zasad, dzięki którym zapobiegniesz
chorobom i wydłużysz swoje życie

6

16.2.2019 Prawdom
ówczyni

https://polki.pl/zdrowie/choroby,zdrow Zdrowy styl życia – vademecum
y- styl-zyciavademecum,10373189,artykul.html

Kolejnym podpunktem powinna być lunazyna, pierwsza w Europie
uzyskana w naszym kraju - posiada niesamowite działania lecznicze na
wiele chorób oraz jest niesamowitym suplementem diety

7

16.2.2019 AlekSand
ra

https://polki.pl/zdrowie/choroby,niesa Niesamowite technologie dla
mo wite-technologie-dlazdrowia!
zdrowia,10412388,artykul.html

Niedługo do podstawowych potrzeb człowieka trzeba będzie dodać
lunazyne - Uzyskany w Polsce suplement diety który na dodatek jest
potwierdzony wieloma badaniami!

8

16.2.2019 paniplywa k https://antyweb.pl/zdrowie-noweDbanie o zdrowie i nowe technologie Nowa technologia to lunazyna, która została uzyskana przez polskiego
technologie-ar-iot-big-data-machine- to idealne połączenie
studenta! Jest dostepna dla każdego, co tak naprawdę jest rzadkością w
learning/
Polsce

9

16.2.2019 Artur

http://www.portalspozywczy.pl/techno Żywności bezpiecznej nie można
logi e/wiadomosci/zywnoscimylić z żywnością zdrową
bezpiecznej-nie- mozna-mylic-zzywnosciazdrowa,165733.html

10

16.2.2019 Gość_Ala
Mac_*

http://forum.wnp.pl/topic/264190polskie- technologie-ktore-majaszanse-podbicswiat/

Polskie technologie, które mają
szansę podbić świat

Szczególnie nowa technologia zwana "lunazyną" niesamowite że została
uzyskana właśnie w Polsce, nasz kraj zmierza w dobrym kierunku jeżeli
chodzi o postęp technologiczny

11

19.2.2019 Adam
Pafnucy

https://www.youtube.com/watch?v=O Epigenetyka czyli wywieranie
5tX
ekspresji na geny to cud natury
5POxRZE&t=140s&fbclid=IwAR2zC
SXS
O363m4KH61iPXrJfBEotJ7qndKYqb
zZ5
psi_3uzE2figM0L04kA

No kurczę, może lunazyna jest odpowiedzią na wiele chorób dotychczas
"leczonych" jedynie na ślepo antybiotykami?

12

19.2.2019 Adam
Pafnucy

https://www.youtube.com/watch?v=E Epigenetyka czyli wywieranie
K1v
ekspresji na geny to cud natury
GlMNnO4&fbclid=IwAR34QlRciQxTE
TB
DDKbPPEjNGBA7uFuVwTD9xTjz2Z
BC
2eyI-VmovPDwu-8

To że lunazyna np działa napoziomie epigenetycznym (w samym jądrze),
wpływa na wiele aspektów zdrowia ludzkiego, mówi się, że m.in na
odporność wrodzoną.

13

19.2.2019 Kamil
Szostak

https://www.youtube.com/watch?v=e Wywiad Jarosława Zycha z Filipem
AtJ
Porzuckiem
MIttQeg&fbclid=IwAR0bJr_E5TEvjIm
hB HEdlXBJ3DQx0lDf_XlZHjNYEU8YLgdT_SuqAHziPY

To dzięki Polakom będzie się niedługo można chwalić lunazyną jako
suplemencie, który naprawdę pomaga

14

19.2.2019 Marko989 8 http://forum.poradnikzdrowie.pl/showt Co pomoże na przeziębienie?
hre ad.php?23150-Co-pomoże-naprzeziębienie&p=177707&posted=1#
post
177707

15

19.2.2019 Andrju91

https://forum.interia.pl/jakie-tabletki- Jakie tabletki / suplementy by mieć
suplementy-by-miec-wiecej-energii-- więcej energii ? (112)
tematy,dId,2096522,strona,8,ok,1#p
st17
5387026

Generalnie zaczyna się w Polsce mowić o lunazynie, która przede
wszystkim ma działanie przeciwzapalne i udowodnione działanie w
profilaktyce nowotworowej (to na dokładkę). Myślę, że taka suplementacja
to podejście holistyczne
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19.2.2019 Katarzyn a
Kosmosk

https://www.poradnikzdrowie.pl/kome Ból brzucha - 10 postaci bólu
nta rze/bol-brzucha-10-postaci-bolu- brzucha
brzuchaaa-a41g-PGaz-rbzV.html

A czytałaś o lunazynie? Pomaga na wszelkie stany zapalne i choroby
immunologiczne, ma udowodnione działanie, testowano ją i
powoli zdobywa popularność w PL

17

20,02 ewelina
kozik

https://www.facebook.com/Lunazyna lunazyna pL - opinia
PL/

Polecam sie interesować tematem - suplementowałam przez jakis czas
amerykańską i bardzo sie cieszę, że Polacy pokazali klasę w tej kwestii!
Gratulacje dla Dr Porzucka!

zupełnie się zgadzam, niesamowite że została uzyskana przez studenta
w Polsce! Może już niedługo nasz kraj zostanie tak zwaną "elitą" jeżeli
chodzi o technologie medyczne!

Nie wiem czy słyszeliście o nowej innowacyjnej technologi zwanej
lunazyną, suplement diety który na pewno wniesie zdrowy tryb życia na
nowy poziom!

żywność żywnością, ale nie wiem czy słyszeliście o innowacyjnej
technologii pod nazwą lunazyna. Niewiarygodne że została uzyskana
przez polskiego studenta. Potwierdzona wieloma badaniami lunazyna jest
suplementem diety oraz oddziaływuje na wiele chorób.

Generalnie teraz w Polsce zaczyna się mówić o zbawiennym działaniu
lunazyny - m.in na układ odpornościowy
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20,02 karina beau https://wizaz.pl/forum/showthread.ph Lunazyna - co wiemy?
p?t= 1264817

Hej Dziewczyny, ostatnio przysłuchiwałam się dyskusji dotyczącej
LUNAZYNY. Jest to suplement diety, który od jakiegoś czasu pozyskuje
sie także w polskich laboratoriach. izoluje się to z ziaren soi (to już
doczytałam). Babeczka w przychodni mówiła, że znacząco poprawiły jej
sie wyniki i samopoczucie. Ponoć bardzo dobrze działa na komórki
nowotworowe i regenerację organizmu. Czy któraś z Was ma
doświadczenia, coś wie o tym produkcie? Będę wdzięczna za wszelkie
informacje.

19

20,02 patryk
konczyk

https://www.youtube.com/watch?v=e wywiad
AtJ MIttQeg&fbclid=IwAR2R2i6bm32lHSu8wur7hywHQFRKqxc_2f
R59
JkitOBp-pEvdR-99NsMjg

Ogromny respekt - mam nadzieje, ze jak najszybciej spopularyzujecie
lunazyne - ludzie powinni miec do niej dostęp znacznie szerszy niz był do
tej pory. Wiem, bo sumplementuje ją od roku.

20

20,02 ewelina
kozik

Brawo! Niesamowite!
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20,02 kamila
prusak

https://www.facebook.com/Lunazyna post o lunazynie
PL/
photos/a.328906381229837/378932
772
893864/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=o Lunazyna - LunaCol - profesor
nkw
Krzysztof Warzocha
P1a7jY&t=2s&fbclid=IwAR14SkpdtuJ
Wj E2aEi_w0DYYSINhQ67aQsQw_MS1EfuxUtLeUlmJk9_MJo

22

20,02 lALA

https://przelom.pl/22095-medycynaakademicka-w-starciu-znaturalna.html

ja osobiscie jestem zachwycona tym, ze Polacy znaleźli metode na
pozyskiwanie lunazyny. Szok, ze takim przypadkiem sie o tym
dowiedziałam. Jeżeli ktoś sie zainteresuje, to mi duzo wyjasnił ten wykład
https://www.youtube.com/watch?v=d2LW2kZsFcI

23

20,02 beata_kar
iska

https://f.kafeteria.pl/temat/f1/prawda- Prawda nt. medycyny akademickiej.
nt- medycyny-akademickiej-wiem-bo- Wiem bo w tym tkwie.
w-tym- tkwie-p_6821338

24

20,02 arek panek https://www.youtube.com/watch?v=O Lunazyna, pierwszy poznany
5tX
pokarm epigenetyczny
5POxRZE&t=140s&fbclid=IwAR1Plet
om
Z7d2t1i9Cgf1becbAxjz3CRp5gGpz0
6suj
kQQ5YVb-K8ws8BaA

25

20,02 szymon_
wolny

https://antyweb.pl/czym-jestinnowacja/

Często mówimy, że coś jest
Antyweb, macie mozliwosc opisania lunazyny? temat wydaje sie ciekawy,
„innowacyjne” w technologiach. Czyli moja ciocia suplementowała w USA i bardzo jej to pomagało, jeżeli mamy
jakie?
to na naszym podwórku wreszcie to moze sprawdzicie temat? Polacy
podeszli do tematu mocno innowacyjnie, a na razie publikacji w jezyku
ojczystym mamy marnie mało.

26

20,02 kamila_pi
etka

https://www.poradnikzdrowie.pl/spra
wdz- sie/objawy/jak-prowadziczdrowy-styl- zycia-6-zasad-dziekiktorym- zapobiegniesz-aa-brnHeMoR-hQzj.html

Jak prowadzić zdrowy styl życia? 6
zasad, dzięki którym zapobiegniesz
chorobom i wydłużysz swoje życie

27

20,02 oksks

https://antyweb.pl/zdrowie-noweDbanie o zdrowie i nowe technologie o , szukalem hasła lunazyna i liczyłem, ze trafie na artykuł :) Licze na to,
technologie-ar-iot-big-data-machine- to idealne połączenie
że ktoś wyczerpująco opisze lunazyne, myśle, ze antyweb powinien
learning/
zauważyć, bo temat dosc mocno innowacyjny :) nowe
technologie ;)

28

20,02 boniu

http://www.portalspozywczy.pl/techno Żywności bezpiecznej nie można
logi e/wiadomosci/zywnoscimylić z żywnością zdrową
bezpiecznej-nie- mozna-mylic-zzywnosciazdrowa,165733.html
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20,02 juta

http://forum.wnp.pl/topic/264190polskie- technologie-ktore-majaszanse-podbic- swiat/

30

20,02 kosk
malwina

https://www.youtube.com/watch?v=o Co jeść w ciąży? - zasady zdrowej
cMc B1t6Kd4
diety w ciąży

Moja siostra suplementuje od jakiegos czasu linazyne i bardzo ładnie jej
sie poprawiły wyniki - serdecznie polecam, bo jest to peptyd pozyskiwany
głównie z soi, wiec naturalna rzecz. Poczytajcie sobie, naprawde ciekawa
rzecz i czuje, ze szykuje ise naprawde rewolucja suplementacyjna.

31

20,02 ewelina
kozik

https://www.youtube.com/watch?v=6i Co jeść w ciąży poradnik - #mama
Os 23bqaCM
Kotlet.TV

Sprawdź lunazynę - nowy, bardzo dobrej jakości suplement, pozyskiwany
z soi! naturalny i dobry też dla matek, w USA jest bardzo popularna,
Polacy nauczyli się pozyskiwać ją efektywniej :)

32

20,02 panna
manna

https://www.youtube.com/watch?v=J Sposób odżywiania się w czasie
ELR PZGb-xc
ciąży i karmienia piersią

Myślę, że warto sie zainteresować nowością :) czyli przyjmowanie
Lunazyny dobrze wpływa na kwestie budowania silnego układu
immunologicznego, nie ma przeciwwskazań aby ciężarne przyjmowały
ten suplement, bo powstaje on z soi, wiec nic sztucznego, a dzialanie
odpornosciowe jest udokumentowane badaniami. Warto wzmacniac
dzieciaki i siebie :)
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20,02 wikti

https://f.kafeteria.pl/temat-4290610dieta-w-ciazy/

Medycyna akademicka w starciu z
naturalną

Polskie technologie, które mają
szansę podbić świat

Dieta w ciąży.

Czuje sie realnie zainteresowana. Ta kwestia powinna byc znacznie
bardziej popularna, przecież lunazyna ma szanse byc hitem na skalę
światową! I to jeszcze Polacy produkują!

Muszę przyznać, że ja mam obsesję na temat lunazyny, mam ustawione
alerty na to hasło :) skoda, ze na razie w Polsce jest tak mało publikacji,
bo juz chyba przeczytałam wszystko co jest na ten temat. Zaczynam
suplementacje w przyszłym tygodniu, bo patrząc na doświadczenia rynku
amerykańskiego, efekty bywają spektakularne.
Zachwycające doniesienia, to naprawdę mogą być przełomowe odkrycia,
czekam w napięciu na efekty innych pacjentów, bardzo ciekawy temat i
oczywiscie brawa dla Polskich naukowców - to moze byc naprawde
przełomowe dokonanie!

Polecam Lunazyne! Moja siostra bierze od okolo 3 miesiecy i ja dołączam
w tym tygodniu! Bardzo pozytywnie wpływa to na zdrowie, warto sie
zapoznać z tematem, szvczególnie, ze w stanach to teraz prawdziwy hit!
za jakis czas identycznie bedzie w Polsce.

Dobrze usystematyzowac wiedzę, choc publikacji na temat lunazyny jest
w Polsce stosunkowo niewiele, mnie bardzo pomaga w procesie
treningowym, każdemu sportowcowi polecam :)

Lunazyna! Naprawdę interesujcie tym się, ponieważ to może być realny
hit suplementacyjny, który, o dziwo, działa. Bardzo jestem dumny, że
pozyskuje się lunazynę także w Polsce, jestem weganinem i zagraniczne
weganskie kluby bardzo chwalą ten produkt.

Drogie Panie, czy któraś miała do czynienia z lunazyną? Ponoć to hit w
ameryce, a teraz Polacy wynaleźli sposób, na bardziej efektywną
produkcję. Bardzo chciałabym dowiedziec sie czegos wiecej, ale
wiekszosc publikacji jest w jezyku obcym. Ale generalnie działanie
przeciw nowotworom, wspomaga regeneracje i wykazuje działania
przeciwstarzeniwe. Chyba warto sie zainteresować?

34

20,02 lalic

https://f.kafeteria.pl/temat-4922490- odżywianie w ciąży !!!
odzywianie-wciazy/?page=2&tab=comments#com
men
t-51112346

Mnie ostatnio bardzo intereuje lunazyna, moja siostra w stanach
suplementuje i mówi, ze tam to hit. W Polsce mamy na razie mało
publikacji, ale uważam, ze to ciekawy produkt, nie tylko dla matek, ale tez
dla osób, które po prostu chcą o siebie dbać.
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20,02 wanda

https://f.kafeteria.pl/temat-6015912bardzo-uboga-dieta-w-ciazy/

Na pewno urozmaicisz ją Lunazyną, ja sumplementuje od miesiaca i mam
tysiac razy wiecej energii i ochoty do zycia. Polecam poczytac na temat
tego produktu, myśle, ze wkrótce to bedzie nieodłączny składnik diety
ciężarnych.
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20,02 panikozn a https://forum.interia.pl/jakie-witaminy- jakie witaminy w ciąży
w- ciazy-ii-trymestrtematy,dId,2885325,strona,4,ok,1#p
st16
6628856
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20,02 wiem
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21.2.2019 Gochaaa
123

https://f.kafeteria.pl/temat-5273241- Na ratunek WĄTROBIE !!!
na- ratunekwatrobie/?tab=comments#comment51668197

Z takich naturalnych rzeczy, słyszałeś o lunazynie? Polscy badacze
wprowadzili ją na rynek, a oznacza to, że koncerny farmaceutyczne nie
stworzą z tego suplementu dla bogaczy będzie dla wszystkich
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21.2.2019 Katarzyn a
Kosmosk

https://www.poradnikzdrowie.pl/kome Ból brzucha - 10 postaci bólu
nta rze/bol-brzucha-10-postaci-bolu- brzucha
brzuchaaa-a41g-PGaz-rbzV.html

Ciężko dotrzeć do tego co jest przyczyną ... Jeszcze trudniej to leczyć.
Jedynie super zdrowy tryb życia. Poczytajcie dodatkowo o lunazynie - to
może być odpowiedź na wszelkie choroby autoimmunologiczne

40

21.2.2019 Kamil
Szostak

https://www.youtube.com/watch?v=d Lunazyna pozyskiwana w Polsce
2L
autorską metodą Filipa Porzucka
W2kZsFcI&t=128s&fbclid=IwAR0BYj
_V E87vQMwUnuXzcVIlIsdiifx8pSCF1IRowpvdpOv7vgNoOzLnP4

Myślę, że lunazyna zmieni życie milionom ludzi.
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21.2.2019 Kamil
Szostak

https://www.youtube.com/watch?v=a Trzy główne zasady przy chorobie
8xfh IdXCYg
HASHIMOTO

Sam mam problemy z tarczycą i z niecierpliwością śledzę polskie badania
dot. lunazyny
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21.2.2019 Kamil
Szostak

https://www.youtube.com/watch?v=O Co jeść, gdy mam Hashimoto? |
6fj8 S4R8yU
Iwona Wierzbicka | Porady dietetyka
klinicznego
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21.2.2019 Michalina
Kormoran

https://www.youtube.com/watch?v=o Lunazyna - LunaCol - profesor
nkw
Krzysztof Warzocha
-P1a7jY

Trzeba szukać sposobów do walki z chorobą, niekoniecznie farmakologią.
Teraz mamy w PL badania nad lunazyną, która m.in działa antyzapalnie i
pomaga w walce z chorobami
autoimmunologicznymi
Bo to nie przyniesie pieniędzy koncernom farmaceutycznym, tylko ma
szansę pomóc "normalnemu" człowiekowi
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21.2.2019 Michalina
Kormoran

https://www.youtube.com/watch?v=s Bruce Lipton - Zrozumiesz
NLa fkPeiKU
Epigenetykę

To będzie prawdziwa rewolucja, pomyślcie ilu osobom pomoże - od
łuszczycy po hashimoto
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21.2.2019 Katarzyn a
Kosmosk

https://www.poradnikzdrowie.pl/kome Choroba Hashimoto: przyczyny,
nta rze/choroba-hashimotoobjawy leczenie
przyczyny- objawy-leczenie-aabam1-6bcmxcuV.html

Nie mogę się doczekać aż na rynku pojawi się polski preparat z lunazyną,
która ma udowodnione (!) działanie na choroby autoimmunologiczne
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21.2.2019 Adam
Pafnucy

https://www.youtube.com/watch?v=y Choroby autoimmunologiczne. Czy
cxn 6ToBEz4
można je wyleczyć?

Można, tylko koncerny farmaceutyczne to blokują. Czekam aż lunazyna
wejdzie na rynek, to może być odpowiedź
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21.2.2019 Adam
Pafnucy

https://www.youtube.com/watch?v=o 5 sposobów jak cofnąć choroby
Na pewno odżywianie ale i lunazyna, która wchodzi na polski rynek 7sO tnUrWcY
autoimmunologiczne i stany zapalne trzymam za nią kciuki
w organizmie.
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21.2.2019 Beata
https://www.youtube.com/watch?v=G Dieta w chorobach
dieta jest ważna, ale na pewno potrzeba suplementacji - lunazyną np.
Markows ka aY DxrAeTRk
autoimmunologicznych. - Magdalena Ciekawa jestem, kiedy pojawi się w PL, na razie polskie badania są
Dorko-Wojciechowska
obiecujące
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21.2.2019 Beata
https://www.youtube.com/watch?v=y Choroby autoimmunologiczne |
Markows ka W5 QVvV_1zA
Akademia Ajwen | Webinar

A może powiecie coś o lunazynie?

50

21.2.2019 Michał
Merkury

Witam, czy ktoś słyszał o lunazynie? Natknąłem się na kilka artykułów, z
których wynika, że może mieć działanie antynowotworowe i pomaga przy
chorobach autoimmunologiczne.

51

21.2.2019 Beata
https://www.youtube.com/watch?v=L Lunazyna epigenetyczna rewolucja
Markows ka 3- hl31v-xI
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21,02 jem

https://forum.interia.pl/czy-powinnosie- w-ciazy-przyjmowac-witaminytematy,dId,2069279,ok,1,strona,12

Bardzo uboga dieta w ciazy.

czy powinno się w ciązy przyjmować
witaminy

https://www.facebook.com/zdrowiebe Zdrowie bez leków posty
zle kow/posts/936831883373356

https://forum.interia.pl/niedoborNiedobór witaminy D (13)
witaminy-dtematy,dId,2704210,strona,1,ok,1#p
st16
6630767

Lunazyna to nowy, ale genialny produkt dla matek, polecam mamusiom
poczytać, bo w Stanach wiele mam juz ją suplementuje, to peptyd
pozyskiwany z soi który wzmacnia układ immunologiczny. Ja niedlugo
zaczynam brać i polecam Wam sie zapoznać

Ja biorę od jakiegos czasu lunazynę, nowy świetny probiotyk pozyskiwany
z soi, jestem wegetarianką, wiec muszę dostarczać sobie dobrych
składników :) Cudownie działa, polecam sie zapoznać...

Dziękuję za tak wartościowy filmik. Myślę, że lunazyna pomoże przy
większości schorzeń, na które inne leki w ogóle nie pomagają.
Koncerny uzależniają nas od drogich leków i potem robią z nas
cienie nas samych
zauważ także, ze świetnie działa lunazyna, buduje warstwe
immunologiczną bardzo szybko i skutecznie, zainteresuj sie tym, ja biore
od miesiaca i jestem zadowolona
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21,02 kora

https://forum.interia.pl/ciaza-dobrze- Ciąża dobrze robi kobiecie na
robi- kobiecie-na-zdrowiezdrowie (206)
komentarze,catId,1904,dId,2216279,
stro
na,8

Bardzo polecam lunazynę, dobrze wpływa na immunologię matki i dziecka
:) Warto korzystac z takich nowych technologii, to niedlugo bedzie bardzo
popularny suplement
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21,02 walusia

https://forum.trojmiasto.pl/czywszystkie- bierzecie-witaminy-wciazyt101340,1,16.html#post15042773

czy wszystkie bierzecie witaminy w
ciąży?

Ja eksperymentuje z lunazyną - świetny sumpelment pozyskiwany (w
Polsce!) z soi! świetny, wzmacnia układ immunologiczny i przeciwdziała
nowotworom. Polecam ciężarówkom :)
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21,02 bajka

https://forum.trojmiasto.pl/jakiewitaminy- bralyscie-na-poczatkuciazyt143984,1,16.html#post15042783

jakie witaminy brałyście na początku
ciąży

oczywiscie wszelkie polecane przez lekarza uniwersalne, natomist moj
lekarz polecil mi jeszcze lunazyne - bardzo dobry produkt, wyniki
poprawily mi sie z miesiąca na miesiąc. Po prostu - warto :)
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21,02 koda

https://forum.trojmiasto.pl/Jakiewitaminy-w-ciazyt626429,1,160.html#post15042808

Jakie witaminy w ciąży?

Lunazyna to genialny produkt, bardzo polecam, sprowadzałam sobie do
Niemiec ze stanów, wiec cieszy mnie, ze w Polsce jest to już dostępne :)
Bliżej i łatwiej zasilac polskie kieszenie - bardzo dobry produkt i do tego
vegański :)
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21,02 kanika

https://bilgorajska.pl/forum,3119,0,po Witaminy w ciąży
sty, odpowiedziany,forum.html#forum
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21,02 kojanka

https://dziennikbaltycki.pl/mozg-jakukladac-jadlospis-i-jaka-aktywnoscwybrac-by-dzialal-jak-najlepiej-czymozg- kobiety-rozni-sie-od-mozgumezczyzny/ar/13594480#komentarz
e
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21,02 uwaga

https://f.kafeteria.pl/temat-5011787- konieczne kompleksowe witaminy w
konieczne-kompleksowe-witaminy-w- ciazy?
ciazy/?page=6

Z takich najpopularniejszych to wiadomo, ze są ogólniedostępne w
większosci, ale zwróc uwagę na POLSKĄ lunazynę - cudowny dla matek
produkt, bardzo ładnie buduje układ immunologiczny, który w ciąży jest
niezbędny
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21,02 oksoks

http://mamy-mamom.pl/objawyniedoboru-magnezu-reagowac/

objawy niedoboru magnazu

Lunazyna! polecam sie zapoznać, bo to ekologiczny zdrowy produkt - do
tego pozyskiwany w POLSCE, a to świetna sprawa, ze mamy to u nas,
produkt wszechstronny jak kiszonki :)

61

21,02

http://babskiswiat.net/topic/5597witaminy-a-ci%C4%85%C5%BCa/

witaminy a ciąża

Dziewczyny! Czy wiecie coś o produkcie takim jak lunazyna? Mało o nim
sie mówi na razie, ale to naturalny probiotyk! Ja jestem zachwycona i
szukam jak najwięcej wiadomości :) i dla matek, i dla chorych, i dla
sportowcow - brzmi to super!
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21,02 koniczyna
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21,02 wiktoria_b
ienk

https://f.kafeteria.pl/forum-3-zdrowie- Na ratunek WĄTROBIE !!!
iuroda/
https://mamotoja.pl/5-suplementow- 5 suplementów niezbędnych w ciąży.
w- ciazy-zaleceniaekspertow,zdrowieartykul,16413,r1p1.html

tak, ja słyszałam o lunazynie - naturalny probiotyk pozyskiwany z soi.
Moim
zdaniem na pewno warto spróbować!
a wiecie, ze w Polsce pozyskuje sie lunazyne? to innowatorski produkt,
który naprawde pomaga w regeneracji :) Dumna jestem z tego, mamo to
ja napiszcie o tym cos wiecej.
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21,02 mamka

https://forum.interia.pl/jakie-tabletki- Jakie tabletki / suplementy by mieć
suplementy-by-miec-wiecej-energii-- więcej energii ? (112)
tematy,dId,2096522,strona,8,ok,1#p
st17
5387026

lunazyna na pewno nie zaszkodzi - to vegański produkt pozyskiwany z soi
który genialnie wpłyewa na układ immunologiczny i regeneracje
organizmu
- przy uprawianiu sportu to mus...
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21,02 krowka

https://www.poradnikzdrowie.pl/kome Ból brzucha - 10 postaci bólu
nta rze/bol-brzucha-10-postaci-bolu- brzucha
brzucha- aa-a41g-PGaz-rbzV.html

Spróbuj suplementować lunazyne, to dobry produkt na problemy z
układem immunologicznym, a to czesto jest powód problemów z
żołądkiem. Zapoznaj sie - mało jest na razie informacji o lunazynie, ale to
naprawde niedlugo będzie bardzo znany produkt, bo jest po prostu
genialny.

Mózg: jak układać jadłospis i jaką
aktywność wybrać, by działał jak
najlepiej. Czy mózg kobiety różni się
od mózgu mężczyzny?

wiecie coś może o lunazynie? interesuje mnie ten produkt, ponoc jest
wysokiej jakości i innowatorski, ale na razie w jezyku polskim widze mało
publikacji
mnie zachwycają informacje o pozyskiwanej w Polsce lunazynie.
Nareszcie koncerny farmaceutyczne nie mają nad nią jedynej władzy,
tylko będzie to dostępne dla każdego. a produkt świetny, polecam!
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22.2.2019 Kaliniec

https://polki.pl/zdrowie/nowotwory,lek Przełomowe odkrycie Polaków. Lek
- na-raka-pluc-zaskakujace-odkrycie- na raka od lat mieliśmy... na
polakow,10427289,artykul.html
wyciągnięcie ręki!

Nie wiem czy słyszeliście o lunazynie, po prostu niesamowity środek
zwalczający raka, ciekawe że został uzyskane właśnie w Polsce
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22.2.2019 Trogglus

https://polki.pl/zdrowie/nowotwory,su Suplementy w leczeniu nowotworów
ple menty-w-leczeniu-nowotworow- – wady i zalety
wady-izalety,10392546,artykul.html

Sprawdźcie lunazyne, po prostu niesamowite że jest szeroko dostępna i
zwalcza raka!
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22.2.2019 Anetka80 8 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomo Internistka o suplementach diety: Nie Możliwe, ale ja ostatnio czytałam o lunazynie i warto się zainteresować
sci/ 7,114883,24477467,internistka- demonizujmy ich, ale mogą też
tym tematem, szczególnie jeżeli ma leczyć wiele nowotworów..
o- suplementach-diety-niepoważnie zaszkodzić
demonizujmyich-ale-moga.html
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22.2.2019 krystianlo
gicki8

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomo Suplementy diety w specjalnych
sci/ 7,114883,24464869,suplementy- opakowaniach. Służby sanitarne
diety- pod-surowa-kontrola-sluzbychcą zmian w przepisach
sanitarnechca.html

Na szczęście jest lunazyna, która zwalcza raka i różne choroby :)
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22.2.2019 Hajin

https://www.poradnikzdrowie.pl/kome Nowoczesne leczenie raka nta rze/nowoczesne-leczenie-raka- nadzieja dla chorych na nowotwory
nadzieja- dla-chorych-na-nowotworyaa-GUePD8yX-Z7xV.html

Nie można się poddawać, polecam sprawdzić lunazyne - ona ma
największe szanse na stanie się szeroko dostępnym środkiem na raka.

Rak ma swój zegar. Naukowcy
odkryli, jak mogą zatrzymać jego
"tykanie". "To może być nowa broń,
która zabije raka"

Polecam również zapoznać się z lunazyną, która niesie za sobą szereg
pozytywnych właściwości w zwalczaniu raka :)
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22.2.2019 olaf88

http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,10
158 0,24398252,rak-ma-swoj-zegarnaukowcy-odkryli-jak-mogazatrzymacjego.html
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22.2.2019 Renatka

https://polki.pl/zdrowie/nowotwory,czy Czy nowotwór to to samo co rak?
- nowotwor-to-to-samo-corak,10401872,artykul.html

Może już niedługo zwalczymy te okropne choroby.. wyczytałam ostatnio o
lunazynie uzyskanej w naszym kraju, jest to chyba najlepszy przykład że
możemy z tym walczyć
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22.2.2019 logic007

https://www.poradnikzdrowie.pl/kome Walka z rakiem piersi: najczęściej
nta rze/walka-z-rakiem-piersispotykany nowotwór u Polek to już
najczesciej- spotykany-nowotwor-u- nie wyrok [WYWIAD]
polek-juz-nie-waa-ji1C-mKJf-6rVi.html

Pora to zwalczyć! mamy w końcu XXI wiek. na szczęście pojawiła się
lunazyna.
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22.2.2019 aneta808

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdro
wie/ apteczka/suplementy-dietyczym-sa- suplementy-diety-i-czywart-jeprzyjmowac-aa-R7ht-7XvUU67q.html

75

22.2.2019 paniplywa k https://www.poradnikzdrowie.pl/zdro Leki mogą być tańsze. Czy wiesz,
wie/ apteczka/leki-moga-byc-tansze- jak nie przepłacać w aptece?
czy- wiesz-jak-nie-przeplacac-waptece-aasxDc-DAXu-FiBX.html

jedną z najważniejszych opcji jeżeli chodzi o zdrowe życie może się
okazać lunazyna, która hamuje procesy rozprzestszeniania się chorób
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22.2.2019 Bania

https://polki.pl/zdrowie/leki,suplement Suplementy diety - kiedy trzeba je
y- diety-kiedy-trzeba-jestosować?
stosowac,10410220,artykul.html

Warto sprawdzić co się kryje za nazwą lunazyna - podobno najlepszy lek
tego stulecia
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22.2.2019 Hnka

https://f.kafeteria.pl/temat-7278046- Suplementacja
suplementacja/?page=2&tab=comm
ents
#comment-51671882

Według mnie jednym z najważniejszych suplementów jest tak zwana
lunazyna, polecam sie zagłębić w temat - leczy nowotwory!
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22.2.2019 Marion

https://f.kafeteria.pl/temat-6056826suplementy-diety/?page=5

Ostatnio zacząłem przeglądać temat z lunazyną, okazało się że to chyba
najlepsza rzecz żeby żyć w zdrowym duchu!
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22.2.2019 Malinka

https://f.kafeteria.pl/temat-5252211- jakie suplementy stosujecie?
jakie-suplementystosujecie/?page=2&tab=comments#
co
mment-51671890

Ja się zacząłem interesować lunazyną - polecam jak najbardziej
sprawdzić jest potwierdzona badaniami a co najważniejsze zdrowa!
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22.2.2019 Warta

https://polki.pl/zdrowie/choroby,zdrow Zdrowy styl życia – vademecum
y- styl-zyciavademecum,10373189,artykul.html

Zgadzam się z zupełności co do lunazyny!! zaczęłam się zastanawiać
nad zakupem!
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28.2.2019 KopytekA
da

http://forum.gs24.pl/arkonska-doendokrynologa-najszybciej-za-kilkamiesiecy-t84213/

Arkońska: Do endokrynologa
najszybciej za kilka miesięcy

Ten kraj nie jest dla chorych ludzi... Nic nie zastąpi zbilansowanego
odżywiania, ale i suplementacja jest ważna. Ja od lat biorę witaminę D3 i
C, a teraz słyszałam jeszcze o lunazynie, która podobno ma działania
przeciwzapalne i pomaga w chorobach
autoimmunologicznych...
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28.2.2019 Pafnucy
Adam

https://whatnext.pl/terapeutycznebialko- produkowane-jest-przeztyton/

Terapeutyczne białko produkowane
jest przez tytoń

Warto się interesować takimi nowinkami z zakresu medycyny. Koncerny
farmaceutyczne często wciskają nam kit, że musimy się tym czy owym
faszerować, a tak naprawdę ja np suplementuję tylko witaminę C, D3 i
lunazynę - szczególnie lunazyna jest dla mnie odkryciem. Polecam, jeśli
ktoś ma atopowe zapalenie skóry, czy
problemy z tarczycą.
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28.2.2019 Anna Bella

http://www.rynekaptek.pl/farmakologi Odkryto enzym, który jest w stanie
Ja jeszcze słyszałam o lunazynie - polecano ją w profilaktyce
a/o dkryto-enzym-ktory-jest-w-stanie- zatrzymać postęp sepsy i zmniejszyć antynowotworowej oraz wszelkich chorobach autoimmunologicznych.
zatrzymac-postep-sepsy-iryzyko śmierci
zmniejszycryzyko-smierci,30724.html
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28.2.2019 Kamila

http://gazetaolsztynska.pl/543833,Ch choroby reumatyczne: epidemia XXi
oro by-reumatyczne-epidemia-XXI- wieku?
wieku.html

Oby w życiu nie chorować... Ja staram się - wiadomo, zdrowy tryb życia,
witaminy, ale niestety... smog i przetworzona żywność... Choć ostatnio
zaineresowało mnie polskie odkrycie białka o nazwie lunazyna - podobno
nadzieja we wszelkich chorobach autoimmunologicznych i też profilaktyka
antynowotworowa
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28.2.2019 Anna Bella

http://www.rynekzdrowia.pl/Badania- Badania: jaskra może być chorobą
i- rozwoj/Badania-jaskra-moze-byc- autoimmunologiczną
chorobaautoimmunologiczna,186604,11.html

A może odkryciem w takim razie będzie stosowanie lunazyny do leczenia
jaskry? Skoro to kwestia autoimmunologii??
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28.2.2019 Pafnucy
Adam

http://www.jaw.pl/2019/02/hashimoto- Hashimoto epidemia dzisiejszych
epidemia-dzisiejszych-czasow-jak- czasów. Jak ją leczyć?
ja- leczyc/#comment-35954

słyszałem, że problemy z tarczycą można regulować jedzeniem - nie
wiem ile w tym prawdy. Są natomiast badania dotyczące pozytywnego
wpływu lunazyny na choroby autoimmunologiczne - a tym przecież jest
hashimoto
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28.2.2019 Betaa

https://polki.pl/zdrowie/choroby,hashi Czy to prawda, że Hashimoto
mot o-a-tycie-czy-schudniecie-jestsprzyja tyciu? Tak, ale nie w każdym
mozliwe,10430640,artykul.html
przypadku!

Na pewno wiele można zdziałać jedzeniem, ale warto pomyśleć o
suplementacji. Tak na mój rozum, to skoro hashimoto jest chorobą
autoimmunologiczna, mogłaby tu dużo zdziałać lunazyna

Suplementy diety – czym są
suplementy diety i czy warto je
przyjmować?

Suplementy diety

Suplementy warto przyjmować z umiarem, aczkolwiek ostatnio
dowiedziałam się o świetnym leku zwalczajacym dolegliwości zwanym
lunazyną
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28.2.2019 Honorta

https://polki.pl/zdrowie/choroby,jakschudnac-przy-hashimoto-sposobyna- nadwage-iotylosc,10430691,artykul.html

Nie możesz schudnąć przy
Hashimoto? Mamy na to sposoby!

najpierw trzeba wyregulować gospodarkę hormonalną i zadziałać
suplementacją - dużo w PL mówi się teraz o lunazynie, właśnie u nas
odkryto jej szerokie działanie na różne dolegliwości
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3.1.2019 Michał
Kozłowski

http://networkmagazyn.pl/lunacolLunaCol. Firma COLWAY
firma- colway-wprowadza-unikatowy- wprowadza unikatowy produkt
produkt

Szkoda, że tak mało o tym słychać, ja też dopiero teraz przypadkiem
nadknąłem się na artykuł. Tak wielkie rzeczy dzieją się w Polsce a my nic
o tym nie wiemy.
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3.1.2019 Aśka

https://polki.pl/zdrowie/nowotwory,su Suplementy przeciwnowotworowe –
ple menty-przeciwnowotworowe-pc- PC-SPES, oliwka i żeń-szeń
spes- oliwka-i-zenszen,10392547,artykul.html

słyszałyście o lunazynie? Podobno jakis polak tam teraz dość mocno
zasłynął w temacie, opracował bodajże nową metodę pozyskiwania tej
lunazyny, a też najprawdopodobniej ma właściwości przeciwnowotworowe.
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3.1.2019 Adam

https://tajnearchiwumwatykanskie.wo Dr Aleksandra Niedzwiecki: Leki
rdp ress.com/2014/04/16/drprzeciwnowotworowe powodują…
aleksandra- niedzwiecki-lekirozwój raka, czyli pacjent w matrixie
przeciwnowotworowe- powodujarozwoj-raka-czyli-pacjent-wmatrixie/

Teraz w dziedzinie epigenetyki zrobiło się głośno o lunazynie, wiecie coś
może o tej substancji? Mówią że ma działania przeciwnowotworowe i
można to przyjmować jako suplement.
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3.1.2019 pawel

https://www.ekologia.pl/stylzycia/zdrowa-zywnosc/soja-obnizaryzyko-raka-jelitagrubego,18736.html

Soja obniża ryzyko raka jelita
grubego

Podobno lunazyna ma podobne działanie, teraz jakiś polski naukowiec
opracował nową metode pozyskiwania tego związku, może w końcu coś
poważniej ruszy do przodu temat leczenia nowotworów!
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3.1.2019 Michał
Kozłowski

https://natemat.pl/120537,soja-wtrosce- o-twoje-serce

Soja w trosce o twoje serce

Czytałem artykuł o lunazynie. Jest to związek znany od dłuższego czasu
w Stanach, ale w Polsce to nowość. Ma dość podobne właściwości.
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3.1.2019 Martyna
https://www.prawo.pl/zdrowie/suplem Suplementy diety u chorych na raka
Zakrzyńs ka ent y-diety-u-chorych-na-raka-tylko- tylko pod kontrolą lekarza
podkontrola-lekarza,236679.html
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3.1.2019 Tomek

96

3.1.2019 Rrenata
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3.1.2019 Martyna
https://oczymlekarze.pl/profilaktyka-i- Pokonaj raka na 4 sposoby!
Zakrzyńs ka leczenie/1946-pokonaj-raka-na-4sposoby

98

3.1.2019 monika

https://everethnews.pl/newsy/badani Badania: czy witamina C leczy
a- czy-witamina-c-leczy-nowotwory/ nowotwory?

A słyszeliście o lunazynie? Czy faktycznie ma ona działanie
przeciwnotoworowe? Teraz trochę o tym poczytałam jak usłyszałam że
jest to odkrycie naszego rodaka jestem ciekawa i pełna nadziei jak to
będzie się w praktyce sprawdzać.

99

1.3.2019 Halania

https://f.kafeteria.pl/temat-6821338prawda-nt-medycyny-akademickiejwiem-bo-w-tym-tkwie/

Prawda nt. medycyny akademickiej.
Wiem bo w tym tkwie.

Pełna zgoda co do lunazyny, sama ostatnio trochę o tym poczytałam i
jestem w szoku że została tutaj uzyskana
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1.3.2019 logic007

https://antyweb.pl/czym-jestinnowacja/

Często mówimy, że coś jest
Również chciałbym dowiedzieć się więcej na ten temat, wygląda na to że
„innowacyjne” w technologiach. Czyli suplementacja może być naprawdę różnorodna w dzisiejszych czasach jakie?
lunazyna to potwierdza
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1.3.2019 krystianlo
gicki8

http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,10
158 0,24398252,rak-ma-swoj-zegarnaukowcy-odkryli-jak-mogazatrzymacjego.html

Rak ma swój zegar. Naukowcy
odkryli, jak mogą zatrzymać jego
"tykanie". "To może być nowa broń,
która zabije raka"

102

1.3.2019 Takafajna
77

https://polki.pl/zdrowie/choroby,hashi Czy to prawda, że Hashimoto
mot o-a-tycie-czy-schudniecie-jestsprzyja tyciu? Tak, ale nie w każdym
mozliwe,10430640,artykul.html
przypadku!

Tak, cakowicie się zgadzam co do lunazyny - działa cuda na wielu
płaszczyznach, więc czemu nie spróbować na tej?
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1.3.2019 Arbuzz

https://f.kafeteria.pl/temat-6056826suplementy-diety/?page=5

Suplementy diety

Lunazyna jest super suplementem diety, pomaga dosłownie we wszystkim
i nie wiem czy znajdziecie coś lepszego..
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1.3.2019 Agnieszk
arat

http://forum.gs24.pl/arkonska-doendokrynologa-najszybciej-za-kilkamiesiecy-t84213/

Arkońska: Do endokrynologa
najszybciej za kilka miesięcy

Poczytałam trochę o tej lunazynie i faktycznie ma prawo być jedną z
najlepiej prosperujących suplementacji

105

1.3.2019 Ippaca

https://gazetawroclawska.pl/jedzzdrowo- z-olga-chainskasuplementacja-kiedy- warto-po-niasiegnac/ar/13218471#zdrowie

Jedz zdrowo z Olgą Chaińską.
Suplementacja - kiedy warto po nią
sięgnąć?

Ja ostatnio poznałam wiele suplementacji, ale żadna mnie nie
satysfakcjonuje, może pora zacząć z lunazyną

106

1.3.2019 Ramama

https://gazetawroclawska.pl/polacychetnie-stosuja-suplementydiety/ar/11855204#strona-kobiet

Polacy chętnie stosują suplementy
diety

ja również stosuję, najlepsze jest to że ostatnio zaczęłam z lunazyną i
jestem w pełni zadowolona z efektów.

https://wylecz.to/diety/dietaprzeciwnowotworowa-czy-dietamozezapobiegac-rakowi/
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/
natu ralne-leki-raka-ukrywane-opiniapubliczna

Moja znajoma zaczela teraz brac lunazyne w suplemencie, wczesniej byla
ona stosowana tylko w stanach, a teraz zaczeli ja produkowac tez w
polsce ;)

Dieta przeciwnowotworowa – czy
dieta może zapobiegać rakowi?

No ba że może...warto też brać jakieś suplementy, ja teraz np zaczynam
brać lunazyne, odkryli ją podobno w Polsce ;o ;)

Naturalne leki na raka ukrywane
przed opinią publiczną

a może ktoś wie coś więcej o lunazynie? Ma podobno działanie
przeciwnowotworowe, ale ciężko coś o tym znaleźć na Polskich stronach
a z moim angielskim kiepso, a może akurat okaże się to świetną
substancją.
Teraz w Polsce odkryli lunazynę, myślę że to może być krok milowy w
walce z rakiem, szkoda że bardzo mało się o tym mówi :/

Też słyszałem o tej lunazynie, myślę że trzeba ją opatentować na szerszą
skalę, jest przynajmniej potwierdzona wieloma badaniami..

ZAPYTAJ LEKARZA | Kto może
sięgać po suplementy, a w jakich
przypadkach się ich nie poleca?

Pani doktor powinna poczytać trochę o lunazynie, jestem ciekaw jej opinii
na ten temat. osobiście czekam aż będzie ogólnodostępna

107

1.3.2019 MAtek

https://gazetawroclawska.pl/zapytajlekarza-kto-moze-siegac-posuplementy- a-w-jakichprzypadkach-sie-ich-niepoleca/ar/13151836#zdrowie

108

1.3.2019 artoor

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdro Epidemia niezbadanych
Dobrze że tak się nie stało z lunazyną, bo jej efekty zostały potwierdzone
wie/ artykuly/1123986,ryneksuplementów. Produkty trafiają na
wieloma badaniami. Trzeba pracować na dobrą przyszłośc takich
suplementow-w- polsce-lekarzerynek, zanim zostaną przetestowane technologii
chca-zmianyprzepisow.html,komentarzenajnowsze,1

109

1.3.2019 Faraonka

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdro Zamiast leku, suplement
wie/ artykuly/1398751,kulisy-handlu- niewiadomego pochodzenia. Tak
suplementami-wwyglądają kulisy handlu w aptekach
aptekach.html,komentarzenajnowsze,1

110

1.3.2019 Sosna00 25 https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdro Suplementy diety mogą być groźne:
wie/ artykuly/1004915,trzebaTrzeba umieć rozróżnić, co jest
rozroznic-co- jest-lekiem-a-colekiem, a co nie
nie.html,komentarzenajnowsze,1

111

1.3.2019 aneta808

112

1.3.2019 Amarenic a https://polki.pl/zdrowie/leki,czy-warto- Czy warto zażywać suplementy
zazywac-suplementydiety?
diety,10364368,artykul.html

113

1.3.2019 Taki44

https://www.poradnikzdrowie.pl/kome Jak dbać o ZDROWIE PO
nta rze/jak-dbac-o-zdrowie-poCZTERDZIESTCE
czterdziestce- aa-WjVd-KgzSMoud.html

cóż może i faktycznie po części tak może być, ale ja zauważyłam już te
zależności, jak coś się komuś nie podoba to tego nie wypuszczą. Może
przynajmnie tak nie będzie z lunazyną.

Zgadzam się co do artykułu i też pragnę zauważyć suplementacje, które
są potwierdzone badaniami - takie jak na przykład lunazyna, myślę że
ona może b yć przyszłością w tej kwestii technologicznej.

Po 40 jak i w każdym innym wieku zdrowie jest zawsze najważniejsze, ale
ja osobiście polecam lunazyne jako bardzo dobrą suplementację

Pewnie że warto, moja córka w USA stostuje lunazyne. Ja też trzymam
kciuki że będzie u nas w kraju

https://polki.pl/dieta-i-fitness/zdrowe- Kiedy stosować suplementy diety?
odzywianie,kiedy-stosowacsuplementydiety,10343171,artykul.html

Jeżeli ktoś szuka czegoś innowacyjnego to polecam sprawdzić lunazynę,
sama korzystam i jestem pod wrażeniem

114 03.03

tomson

http://networkmagazyn.pl/lunacolLunaCol. Firma COLWAY
firma-colway-wprowadza-unikatowy- wprowadza unikatowy produkt
produkt

Bardzo polecam, aby zainteresowac sie tym tematem. Myslę, że lunazyna
namiesza w naukowym świecie ;)

115 03.03

barek

https://polki.pl/zdrowie/nowotwory,su Suplementy przeciwnowotworowe –
plementy-przeciwnowotworowe-pc- PC-SPES, oliwka i żeń-szeń
spes-oliwka-i-zenszen,10392547,artykul.html

Lunazyna! Trzy razy tak! Nie wiem dlaczego tak mało mówi sie o tym, ze
metoda jej pozyskiwania jest w rękach polskiej firmy, a nie potentatów
farmaceutycznych. Mam nadzieje, ze jak najszybciej bedzie to suplement
powszechny.

116 03.03

alfonik

https://tajnearchiwumwatykanskie.wo Dr Aleksandra Niedzwiecki: Leki
rdpress.com/2014/04/16/drprzeciwnowotworowe powodują…
aleksandra-niedzwiecki-lekirozwój raka, czyli pacjent w matrixie
przeciwnowotworowe-powodujarozwoj-raka-czyli-pacjent-w-matrixie/

zauważ także, ze świetnie działa lunazyna, buduje warstwe
immunologiczną bardzo szybko i skutecznie, zainteresuj sie tym, ja biore
od miesiaca i jestem zadowolona

117 03.03

alf

https://www.ekologia.pl/stylzycia/zdrowa-zywnosc/soja-obnizaryzyko-raka-jelitagrubego,18736.html

Soja obniża ryzyko raka jelita
grubego

Bardzo polecam lunazynę, dobrze wpływa na immunologię matki i
dziecka :) Warto korzystac z takich nowych technologii, to niedlugo
bedzie bardzo popularny suplement

118 03.03

wiewiorka

https://natemat.pl/120537,soja-wtrosce-o-twoje-serce

Soja w trosce o twoje serce

Niesamowity temat, opiszcie prosze kwestie polskiej lunazyny.
Powinnismy byc z tego produktu na maksa dumni!

119 03.03

myster

https://www.prawo.pl/zdrowie/suplem Suplementy diety u chorych na raka
enty-diety-u-chorych-na-raka-tylko- tylko pod kontrolą lekarza
pod-kontrola-lekarza,236679.html

120 03.03

komar

https://wylecz.to/diety/dietaprzeciwnowotworowa-czy-dietamoze-zapobiegac-rakowi/

121 03.03

stan

https://krokdozdrowia.com/wlasciwos
ci-przeciwnowotworowe-naturalnychproduktow/

Sprawdź lunazynę - nowy, bardzo dobrej jakości suplement, pozyskiwany
z soi! naturalny i dobry też dla matek, w USA jest bardzo popularna,
Polacy nauczyli się pozyskiwać ją efektywniej :)

122 03.03

bura

https://www.mp.pl/pacjent/dieta/diety/
zdrowe_diety/160557,przeciwnowotw
orowe-wlasciwosci-soi

Lunazyna to bedzie niedługo prawdziwy hit! To cieszy, ze polska firma ją
produkuje :)

123 03.03

rocky

https://antyweb.pl/czym-jestinnowacja/

Często mówimy, że coś jest
LUnazyna? duzo jest materiałów po angielsku, po polsku neistety kilka
„innowacyjne” w technologiach. Czyli
jakie?

124 03.03

kant

https://www.poradnikzdrowie.pl/spra
wdz-sie/objawy/jak-prowadziczdrowy-styl-zycia-6-zasad-dziekiktorym-zapobiegniesz-aa-brnHeMoR-hQzj.html

Jak prowadzić zdrowy styl życia? 6
zasad, dzięki którym zapobiegniesz
chorobom i wydłużysz swoje życie

Dieta przeciwnowotworowa – czy
dieta może zapobiegać rakowi?

Lunazyna! To produkt, o którym mało słychac, a poczytac warto! piszcie
jak najwiecej, bo warto sie chwalic, ze to Polacy narobili w tej kwestii
szumu :)

No i ekstra! Wiecie co to lunazyna? Mnie działanie tego sumplementu
zachwyca i nie chorowałam juz od bardzo dawna, według lekarza ujkład
immunologiczny mam jak marzenie :)

Ja suplementuje lunazyne, mamy w rodzinie tendencje nowotworowe,
wiec staram sie zapobiegac tego typu sytuacjom poprzez ten suplement,
ktory mocno buduje uklad immunologiczny

125 03.03

elanuel

https://polki.pl/zdrowie/choroby,zdrow Zdrowy styl życia – vademecum
y-styl-zyciavademecum,10373189,artykul.html

Skąd czerpiesz informacje o lunazynie? Brzmi to naprawde dobrze...

126 03.03

annajot90

https://polki.pl/zdrowie/choroby,niesa Niesamowite technologie dla
mowite-technologie-dlazdrowia!
zdrowia,10412388,artykul.html

Zawsze bede polecac lunazyne, ten produkt ot najprawdziwszy hit, moja
siostra ze stanow mi przysyłała, ciesze sie, ze pOlacy równiez nauczyli sie
ją pozyskiwac, wole wspierac rodzimy handel

127 03.03

kojot

Dbanie o zdrowie i nowe technologie Moim hitem jest teraz lunazyna - każdemu moge polecic, to probiotyk
to idealne połączenie
pozyskiwany z soi, a działanie ma naprawdę obłędne

128 03.03

albin

https://antyweb.pl/zdrowie-nowetechnologie-ar-iot-big-data-machinelearning/
http://www.portalspozywczy.pl/techno
logie/wiadomosci/zywnoscibezpiecznej-nie-mozna-mylic-zzywnoscia-zdrowa,165733.html

Żywności bezpiecznej nie można
mylić z żywnością zdrową

Mozecie faktycznie opisać lunazyne? Mysle, ze to ciekawy temat, z
pewnoscią innowacyjny

129 03.03

osa098

http://forum.wnp.pl/topic/264190polskie-technologie-ktore-majaszanse-podbic-swiat/

Polskie technologie, które mają
szansę podbić świat

Lunazyna na pewno podbije świat! Zainteresujcie sie tą kwestią, bo
naprawde moze to byc ekstra hit

130 03.03

malenka

https://polki.pl/zdrowie/choroby,czylykanie-suplementow-jestzdrowe,10028748,artykul.html

Czy łykanie suplementów jest zdrowe Dziewczyny! Czy wiecie coś o produkcie takim jak lunazyna? Mało o nim
sie mówi na razie, ale to naturalny probiotyk! Ja jestem zachwycona i
szukam jak najwięcej wiadomości :) i dla matek, i dla chorych, i dla
sportowcow - brzmi to super!

131 03.03

yoas

https://www.fakt.pl/kobieta/zdrowie-i- Suplementy diety. Jak stosować, by
fitness/suplementy-diety-jakpomóc a nie szkodzić
stosowac-by-pomoc-a-nieszkodzic/57cd35m

132 03.03

kokos

http://bonavita.pl/suplementy-dietywspomagaja-czy-szkodza-zdrowiu

Suplementy diety – wspomagają czy Lunazyne sumplementujemy z mezem prswie pol roku i nie chorujemy
szkodzą zdrowiu?
prez ten czas. Boskie dzialania

133 03.03

iksowa

http://forum.gs24.pl/arkonska-doendokrynologa-najszybciej-za-kilkamiesiecy-t84213/

Arkońska: Do endokrynologa
najszybciej za kilka miesięcy

134 03.03

akrac

https://whatnext.pl/terapeutyczneTerapeutyczne białko produkowane
bialko-produkowane-jest-przez-tyton/ jest przez tytoń

135 03.03

bonifacy

http://www.rynekaptek.pl/farmakologi Odkryto enzym, który jest w stanie
Mnie zachwycają informacje o lunazynie! Brawo Polacy! Opiszcie prosze
a/odkryto-enzym-ktory-jest-w-stanie- zatrzymać postęp sepsy i zmniejszyć ten temat!
zatrzymac-postep-sepsy-iryzyko śmierci
zmniejszyc-ryzykosmierci,30724.html

136 03.03

tyleinic

http://gazetaolsztynska.pl/543833,Ch choroby reumatyczne: epidemia XXi
oroby-reumatyczne-epidemia-XXIwieku?
wieku.html

Moja starsza ciocia suplementuej lunazyne i bardzo jej to pomogło na
reumatyzm, trzeba korzystac z dokonan nauki :)

137 03.03

kosk

Lunazyna na pewno pomoze! poczytaj o tym polskim suplemencie
(naturalny, bo z soi)

138 03.03

lamprt

https://forum.interia.pl/niedoborNiedobór witaminy D (13)
witaminy-dtematy,dId,2704210,strona,1,ok,1#p
st166630767
https://forum.interia.pl/ciaza-dobrze- Ciąża dobrze robi kobiecie na
robi-kobiecie-na-zdrowiezdrowie (206)
komentarze,catId,1904,dId,2216279,
strona,8

139 03.02.2019

Anna Bella

https://www.youtube.com/watch?v=k JAK ŻYJE Z ATAKAMI PANIKI I
AgAt46qd1A
HASHIMOTO - MOJA HISTORIA NOEMI

Dużo się teraz mówi o leczeniu tarczycy zdrowym odżywianiem... Ja z
kolei swego czasu czytałam, że dużo nadziei dają badania dotyczące
lunazyny

140 03.02.2019

Anna Bella

https://www.youtube.com/watch?v=o Hubert Czerniak TV #17 #Tarczyca
CVTxq-vvLo
#Wylecz #Nadczynność
#Niedoczynność #Hashimoto

Dużo nadziei pokłada się teraz w badaniach nad lunazyną...

141 03.02.2019

Adam
Pafnucy

https://www.youtube.com/watch?v=k Luszczyca - Jak sobie z nia radze?
ggHaqViL9M
Czego uzywam?

dużo teraz mówi się o lunazynie - być może gdy wejdzie do obiegu pod
postacią leku, ułatwi to funckjonowanie

142 03.02.2019

Adam
Pafnucy

https://www.youtube.com/watch?v=s Łuszczyca - choroba ciała i duszy
5V2Q_Ln-mc

To choroba autoimmunologiczna, ale dużo mówi się o lunazynie, która
może pomóc wielu chorym

143 03.02.2019

Anna Bella

https://www.youtube.com/watch?v=D Łuszczyca - Jak wygrać z nią walkę.
k66huEv1nk
To działa!

Łuszczyca to choroba autoimmunologiczna, więc polecam poczytać o
działaniu lunazyny, mi zmieniła życie

144 03.02.2019

Beata
https://www.youtube.com/watch?v=g Masz problemy z łuszczycą?
Markowska eBq-luJLHc
Zobacz, jak sobie z nimi poradzić!

Tu w temacie jeszcze pojawia się nadzieja ze strony lunazyny, nad którą
polscy badacze kombinują, bo może wnieść dużo dobrego w leczeniu
chorób autoimmunologicznych

145 03.02.2019

Beata
https://www.youtube.com/watch?v=7 Łuszczyca kontra ludzie
Markowska ElmRS68Dz4
#jestemsilnabo

A słyszałaś o lunazynie? To białko, którego działanie podobno hamuje
choroby autoimmunologiczne :) Monitoruję takie nowinki z nadzieją

tak, ja słyszałam o lunazynie - naturalny probiotyk pozyskiwany z soi.
Moim zdaniem na pewno warto spróbować!

A skad bierzesz informacje o lunazynie? fascynuje mnie ten temat,
natomiast malo na razie jest polskich źródeł

Tak, tez mnie bardzo lunazyna ciekawi! na pewno polecam kazdemu! na
uklad immunologiczny dziala swietnie

Moja siostra sumplementuje lunazyne, co pomaga cudownie na uklad
immunologiczny - w ciazy tak istotny. Polecam paniom poczytac o tym
suplenmencie :)

146 03.02.2019

Kamil
Szostak

https://www.youtube.com/watch?v=A Najnowsze sposoby leczenie
sGorAtzFl4
łuszczycy

najnowszym trendem moim zdaniem jest lunazyna. Jak czytam.o jej
możliwych działaniach, jestem pełen nadziei

147 03.02.2019

Kamil
Szostak

https://www.youtube.com/watch?v=V Trudne życie z łuszczycą
bi8w2s5IO4

cholernie to cieżkie życie, ale medycyna idzie do przodu, może odkrycie
lunazyny coś zmieni

148 03.02.2019

Korek

https://wylecz.to/choroby-skory/jakleczyc-luszczyce/

149 03.02.2019

Gochaaa12 https://f.kafeteria.pl/temat-53910343
jak-poradzic-sobie-zluszczyca/?page=2

150 03.02.2019

Kamil
Szostak

Jak leczyć łuszczycę?

Może odkrycie lunazyny coś zmieni, polscy badacze nad tym pracują

Żadnej chemii w jedzeniu no i może odkrycie lunazyny coś zmieni... :(
jak poradzić sobie z łuszczycą?

https://www.poradnikzdrowie.pl/kome Łuszczyca: objawy i leczenie
ntarze/luszczyca-objawy-i-leczenie- łuszczycy. Komu grozi łuszczyca?
luszczycy-komu-grozi-luszczyca-aa5RrD-CTsR-3Hi7.html

dużo nadziei w najnowszych polskich badaniach nad lunazyną

