
SPECIÁLIS 
EMÉSZTŐRENDSZERI 
FÓRUMEST 

Ez a program messzemenőkig NEM egy 

átlagos előadás, hanem az egyik legátfogóbb és 

legnagyobb tapasztalatokkal bíró rendezvényünk. 

Csoportosan-közösen személyes tanácsadással. Majdnem 

4 ÓRÁS KOMPLEX FÓRUMEST egy olyan szakterületünkön, 

ahol idehaza egyedülálló tapasztalatokkal és ismeretekkel 

rendelkezünk immáron 6 éve. 

EZT MONDJÁK AZOK, 
AKIK MÁR JÁRTAK PROGRAMUNKON 

"10 éve folyamatosan fennálló puffadásos hasmenésem szünt 

meg a program segítségével, pedig előzetesen több orvosnál is 

jártam és számos Normix kúra bizonyult hatástalannak. Nagyon 

jól összerakott este volt és jóval több információt kaptam, mint 

amire előzetesen számítottam." - L. Zsuzsa 

"Mostanában derült ki, hogy reflux-szal küzdök. Érdekelt a 

megoldása más szemszögből, mert a bőrpanaszaim lettek a 

savlekötő gyógyszerttől és nem éreztem jobban magam (régóta 

fennálló székrekedésem tovább romlott). Nagyon örültem, mikor a 

Fórumesten ennyire részletesen érintettük ezt a témát is. Azóta 

tovább változtattam az étrendemen, és elkezdtem használni a 

javasolt Svéd-keserűt, fogyasztom a fermentált zöldségeket és 

pár napja elhatároztam, hogy kipróbálom a gyomorsav- 

készítmények egyikét is. A bőrproblémák 1 hét alatt megszűntek 

és a székrekedésem is sokat javult... remélem, hamarosan 

minden más is megoldódik. Köszönöm, én már teljesen elégedett 

vagyok." - K. Bertalan István 

"Lényegesen jobban vagyok, van erőm, nem kell lefeküdnöm 

délutánonként (mert elalszom állva), nincs hasmenésem... már 

azt sem tudom mi az. :)))) Jóval kevesebbet puffadok, nem fájt a 

fejem már hónapok óta. Szóval meg szerettem volna köszönni a 

segítséget, és ajánlani merem a Táplálkozás-Beállítás programját 

azoknak, akik ugyanúgy emésztési gondokkal küzdenek, mint én 

annak idején." - Sz. Csilla 

MILYEN ESETBEN 
AJÁNLJUK A RÉSZVÉTELT? 

- Tisztázatlan eredetű, emésztési vagy emésztéssel 

összefüggésbe hozható panaszok? 

- Tünetek és kapcsolódó laborvizsgálati eredmények egyéni 

értelmezése (hidrogén-kilégzéstesztek)? Speciális és célirányos 

laborvizsgálatok eredményei (székletvizsgálatok)? 

- Kérdések, melyekre eddig nem kaptál kielégítő, hatékony és 

személyre szabott válaszokat? Tőlünk mindent megkérdezhetsz! 
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EZEN AZ ESTÉN MÁS SZEMSZÖGBŐL KÖZELÍTJÜK MEG AZ 
EMÉSZTŐRENDSZERI REGENERÁCIÓ KÉRDÉSEIT ÉS 
ÚJDONSÁGOKKAL/KONKRÉT ESETTANULMÁNYOKKAL IS 
KÉSZÜLÜNK... 

....minden résztvevő kitölti a funkcionális emésztőrendszeri 

kérdőívünket és a tünetek/tapasztalatok fényében (közösen- 

csoportosan) végigmegyünk a megoldási javaslatokon... ok-okozati 

állapotfelmérés és személyre szabott tanácsok. 

...minden résztvevő hozhatja a meglévő alap-laboreredményeit 

(nincs szükség semmilyen különleges laborra), ugyanis az IDEÁLIS 

ÉRTÉKEK/ARÁNYOK/ÖSSZEFÜGGÉSEK tekintetében azokat is át 

fogjuk beszélni, illetve segítünk értelmezni... (nem egyesével, hanem 

közösen-csoportosan!). 

....minden résztvevő további célirányos, megoldás-orientált és 

kiegészítő labor- és adott esetben terápiás táplálékkiegészítő 

javaslatokkal távozik az este végén. 

• vérkémiai eredmények elemzése/magyarázata 

• székletvizsgálati kutatási eredmények értelmezése (CROHN, 

COLITIS, IBS, SIBO, más bélkontaminációk, GERD-reflux, stb.) 

• vizeletvizsgálati lehetőségek bemutatása (diszbiózis, candidiasis, 

hisztamin-érzékenység, stb.) 

SEGÍTÜNK FELFEDNI ÉS MEGMAGYARÁZNI, 
HOGY MI ZAJLIK A SZERVEZETBEN, 
HOGY MEGTALÁLD AZ EMÉSZTÉSED 

EGYENSÚLYÁT! 

         TÉMÁINK AZ ESTE FOLYAMÁN 

- Táplálkozás-Beállítás™ gyulladáscsökkentő/autoimmun/vékonybél-regeneráló 

protokollok™ és átdolgozott alacsony FODMAP-étrend megismerése 

- Funkcionális emésztőrendszeri diszfunkciók gyakorlati értelmezése 

(emésztetlenség-vizsgálatrok, bélgyulladások, stb.) 

- Hypoallergén étrendi alapelvek 

- Nem liszérzékenység specifikus gluténérzékenység kontra alacsony 

FODMAP-étrend 

- Vékonybél-kontamináció (SIBO) és emésztetlenség (a "káros-páros") 

- SCD és GAPS, valamint a fentiek speciális kombinációi 

- Emellett bemutatjuk a funkcionális állapotfelmérés lehetőségei és általunk 

alkalmazott módszereit 

- Átfogó ok-okozati állapotfelmérés, célirányos és megoldás-orientált 

megközelítésekkel 

-  Személyre szabott javaslatok összeállítása 

ÚJDONSÁG#1: új, átdolgozott SCD (speciális szénhidrát diéta) 

ÚJDONSÁG#2: szelektív rostok szerepe a mikrobiom területém 

ÚJDONSÁG#3: krónikus székrekedés protokoll 

Mivel a fenti megközelítéseink az egészséges bélrendszer 

megőrzését/helyreállítását célozzák, ezért számos emésztőrendszeri 

egyensúlytalanság (emésztőrendszeri diszfunkciók): 

--- I. típusú cukorbetegség, Más autoimmun hátterű folyamatok, (pl. ALS, 

reuma), Ekcéma stb. 

--- Crohn-betegség, Colitis ulcerosa, Vastagbél-gyulladás (IBD), IBS 

--- Fokozottan átjárható bél-szindróma, Vékonybél-gyulladás 

--- Gyomorpanaszok, GERD-reflux, Puffadás, Hasmenés/székrekedés 

--- Epe-májműködési zavarok stb. 

--- Ételintoleranciák kontra Ételallergiák  

--- Differenciált vékony-és vastagbél-támogatás 

--- Biomedikális és bioidentikus alapelvek 

... kapcsán is sikerrel alkalmazhatóak. 
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