Dr. John Virapen

“Laat uw voedsel uw medicijn zijn
en uw medicijn uw voedsel”
— Hippocrates, Griekse arts

Met voorouders uit India is hij geboren in Brits Guyana.
gespaard zodat hij in Amerika en Engeland medicijnen en
psychologie kon studeren.
In 1968 begon zijn carrière in de farmaceutische industrie.
Hij werkte zich op tot directeur van een van de grootste
farmaceutische bedrijven ter wereld in Zweden. In die
functie heeft hij meegewerkt aan corruptie, omkoping van ambtenaren e.d. om medicijnen
goedgekeurd te krijgen. Later begon hij zich te realiseren dat de farmaceutische industrie
uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet in de gezondheid van de
consument. De farmaceutische industrie creëert zelfs nieuwe ziekten om verzekerd te zijn
van omzet. Hij wilde deze praktijken kwijt aan de wereld.
Dit boek is een “wake-up call” voor diegenen die het verhaal willen horen.

… en nu gaan ze op jacht naar onze kinderen!

— Dr. John Virapen

• Wist je dat meer dan 75% van de vooraanstaande wetenschappers in medicijnen betaald wordt door de farmaceutische industrie?
• Wist je dat er voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen kortetermijnonderzoek is gedaan en dat niemand de effecten kent op patiënten die de medicijnen
over langere periode of zelfs de rest van hun leven gebruiken?
• Wist je dat de farmaceutische industrie ziekten verzint en ze met doelgerichte
marketingcampagnes promoot om de afzetmarkt voor hun producten te vergroten?
www.Succesboeken.nl
• Wist je dat er medicijnen in
de handel zijn, waarbij omkoperij een rol speelde bij het
goedkeuringsproces?

Dr. JOHN
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• Wist je dat grote farmaceutische bedrijven ± E 35.000 per jaar per praktiserende
arts besteden om de arts ertoe te bewegen hun producten voor te schrijven?

BijwerkinGEN

Daar bracht hij zijn jeugd door. Zijn familie had geld

Bekentenissen van een
ex-topman farmaceutische industrie

Bijwerkingen
waarvan sommige
dodelijk kunnen zijn
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corruptie - omkoping - overheid
fraude - belangenverstrengeling
en vele andere schokkende onthullingen

het ware gezicht van de
farmaceutische industrie

