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Augaliniai maisto produktai, vaistažolės 

turinčios didelį kiekį priešvėžinių 

medžiagų 

Medžiaga Maisto produktai 

Karotinoidai 
Brokoliai, kopūstai, lapinės salotos, morkos, pomidorai, 

špinatai, žirniai 

Polifenoliai/ 

flavonoidai 

Grūdai, uogos, kopūstai, svogūnai, riešutai, arbata, 

salierai, soja, vaistažolės 

Saponinai Soja, pupelės, lęšiai, špinatai, vaistažolės 

Proteazės inhibitoriai Ankštiniai augalai bulvės, ryžiai, grūdai 

Terpenai 
Natūralios aromatinės medžiagos, pipirmėtė, citrina 

(nuplauta su valgomąja soda) 

Fitoestrogenai 
Soja, sėmenys, grūdai, ankštiniai augalai, šparagai, 

dobilai 

Sulfidai Česnakai, svogūnai 
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Krūtų vėžio profilaktika ir sauga nuo vėžio 

nepasikartojimo po radikalaus gydymo 

Nerūkymas 

Saikingas laikas saulėje 

Nevartoti geriamųjų kontraceptikų 

Reguliari mankšta 

Sveika gyvensena ir mityba (daug skaidulinio maisto, o riebalai maiste ne >20%) 

Antioksidantai (vitaminai A,C, E, Se), karotenoidai, jų būtina gauti apie 20ir jų yra 
aliejiniame morkų ekstrakte, šaltalankio aliejiniame ekstrakte, šermukšnių uogose, 
visose žaliose lapinėse daržovėse. 

Fitoestrogenai – tai nesteroidinės medžiagos, tuinčios estrogenų poveikį. 
Klasifikuojami į 3 grupes: 

1. Izoflavanoidai (genisteinas, daidzeinas, glicitinas). Sojų, pupelių, lęšiai, apyniai. 

2. Lignanai (enterolaktonas, enterodiolis). Sėmenys, grūdai, bet ne daiginti, o iš 
grūdų paruoštos košės, vaisiai. 

3. Kumestanai (sintetinis analogas Tamoksifenas). Saulėgrąžų sėklos, dobilų žiedai, 
pupelės. 

Vartojant šiuos produktus būtina subalansuota žarnyno flora. Žinotina, kad sojos 
fitoestrogenai veikia β estrogeninius receptorius aktyviau nei α estrogenų 
receptorius. Alkoholis blokuoja fitoestrogenų veiklą. 
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Krūtų vėžio profilaktika ir sauga nuo vėžio 

nepasikartojimo po radikalaus gydymo 

Riebalai. Gyvulinių riebalų galima vartoti tik apie 10-15% (5 JAV 
studijos) 

Granatai – fitoestrogenų, flavanoidų ir kitų medžiagų šaltinis, tinka 
viršsvorį turinčioms moterims ir ypač sutrikus kraujodarai. 

Vartotini pomidorai, svogūnai, česnakai, raudonieji burokai, ropės, 
baltagūžiai žiediniai kopūstai, brokoliai, paprikos, vyšnios 

Nepamirštini fitosteroliai (beta sitosterolis, kompesterolis, 
stigmasterolis), gaunami su aliejais. 

Brokoliuose esančios medžiagos slopina krūtų vėžio ląstelėse esantį 
fermentą metaloproteinazę, dėl to lėtėja vėžio ląstelių 
dauginimasis. 
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VENGTINI MAISTO PRODUKTAI 

 Balta duona, riebi kiauliena, jautiena, riebūs pieno produktai, 
ilgai galiojantys pieno, mėsos produktai. 

 Pesticidais ir herbicidais užterštas maistas dėl juose esančių 
estrogenus imituojančių medžiagų – ksenoestrogenų. 

 Intensyviai užaugintų gyvulių, paukščių, žuvų mėsa. Turi 
antibiotikų ir augimo hormonų liekanų. 

 Plastikiniuose induose laikomi maisto produktai ir ypač 
mikrobangėse krosnelėse, plastikiniuose induose šildomi 
maisto produktai – dėl dioksino išsiskyrimo iš plastikinių indų. 

 Dideli kiekiai kofeino, cukraus, šokolado, išskyrus raudoną 
vyną. 

 Daiginti grūdai, jų sultys, dėl juose esančių augimo hormonų 
auksinų, kurie stimuliuojančiai veikia ir vėžio ląsteles. 

 Daug sulčių iš morkų, burokėlių, salierų ir ypač jų mišinių dėl 
naujai susidarančių stimuliuojančių junginių. 

 Galima sulčių (tik ne mišinio) vienas – du gurkšniai per 
valandą.  
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Žinia, kurią praneša  

mums vanduo 

Masaru Emoto  



13 



14 



15 



16 



17 



18 



19 



20 



21 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


