Dr. Uffe Ravnskov

Lage cholesterol verhoogt het risico op kanker

Volgens dr. Ravnskov
• worden honderden onderzoeken verdraaid
• maakt de farmaceutische industrie miljardenwinsten ten
koste van onze gezondheid
• zijn vele goedwillende artsen eringetuind
• betaal je als consument eerst de prijs van je voeding, dan van
je gezondheid en uiteindelijk van je medicijnen
Wist je ...
... dat je je geheugen kunt verliezen of agressief kunt worden, of zelfs suïcidaal, als je
je cholesterol te veel verlaagt?
... dat je, wanneer je tot het mannelijk geslacht behoort, impotent kunt worden wanneer je je cholesterol verlaagt?
... dat door lage cholesterol het risico toeneemt dat je kanker krijgt?
... dat oudere mensen met hoge cholesterol het langst leven?
... dat veel van deze feiten al decennialang gepresenteerd zijn in wetenschappelijke
tijdschriften en boeken, maar zelden door de voorstanders van de cholesterolhypothese aan het grote publiek verteld worden?

... dat je de volgende bijwerkingen kunt krijgen als je cholesterolverlagende medicijnen
slikt: je ziek voelen, spierpijn, spierzwakte, koorts, misselijkheid, braken, buikpijn,
verstopping, winderigheid, misselijkheid, zuurbranden, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slapeloosheid, een gevoel van zwakte, huiduitslag, jeuk,
pijn op de borst, rugpijn, gewichtstoename, geheugenverlies, leverontsteking en
tientallen andere aandoeningen?
Lees de rest op het internet: http://db.cbg-meb.nl/bijsluiters/h21081.pdf

We worden al tientallen jaren bedonderd
www.succesboeken.nl

Lees dit boek en ontdek
wie er werkelijk belang bij
je gezondheid heeft.

Feiten en fabels
over cholesterol
en cholesterolverlagende medicijnen

Dr. Uffe Ravnskov

... dat de cholesterolcampagne immense rijkdom creëert voor onderzoekers, artsen,
medicijnfabrikanten en de voedingsindustrie?
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Onthullingen over het grootste medische
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