Zkušenosti s preparáty GESAVIT
Preparát Gesavit u svých pacientů, jeho indikaci vždy testuji pomocí přístroje EAV – Portable, f. Embitron.
Stejný test používám pro stanovení denní dávky.
Preparát jsem použila zatím u 15 nemocných:
8 nemocných s dg.Ca mammy, léčených chemoterapií
Všechny nemocné užívaly 2 tbl. denně, léčbu pomocí chemoterapie zvládaly dobře, přidávala jsem
homeopatika. Udávaly výrazně menší únavu proti ostatním spolupacientkám, rychlejší regeneraci
organismu. Gesavit neměl vliv na vypadání vlasů.
1 nemocný s dg. Ca generalizovaný, v.s. primotumor v tlustém střevě, klasicky neléčen
Nemocný užívá Gesavit 4 tbl. denně spolu s betaglukanem, cítí se dobře, nemá žádné bolesti,
onkomarkery po 3 měsících mírně klesly.
2 nemocné s dg. Ca mammy, zatím před léčbou
Nemocné neudávají žádné bolesti, cítí se klidnější, onkomarkery stabilizovány – tzn.že se proces zastavil,
zpomalil.
2 nemocní s chronickým únavovým syndromem, klasicky neléčeni
Tito nemocní léčeni kombinací 2 tbl. Gesavit 50 mg/den, homeopatie drenážní a homeopatie na ovlivnění
psychiky. Po přidání Gesavitu udávají rychlejší regeneraci organismu po práci.
1 nemocný s dg. Chronická lymfatická leukémie, zatím klasicky neléčen
Zde došlo 1. měsíc po zahájení léčby Gesavitem ke zhoršení lab. hodnot leukocytů, subj. nemocný bez
obtíží. Další kontrola bude za 2 měsíce.
Závěr:
Podle EAV testu je Gesavit výhodnější pro degenerativní onemocnění.
MUDr. Věra Dolejšová
Interní ordinace.
Dejvická 919/38, 160 00 Praha-Bubeneč
Tel. +420 224 314 194
V.Dolejsova@seznam.cz
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Ve své homeopatické praxi již velmi dlouhou dobu využívám některé přírodní potravní doplňky. Přípravek
Gesavit 50 jsem doporučila několika svým pacientům v těchto indikacích:
Pacientka 49 let, po hysterektomii při diagnóze CA dělohy, bez chemo a radioterapie
Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle. Již po 2 baleních výrazné zlepšení jaterních testů.
Celkem využíváno 5 balení. Stav bez patologického nálezu, klientka se cítí velmi dobře, udává zlepšení
nálady a chuti do života, je opětovně zařazena v pracovním procesu.
Pacient 54 let, výrazná únava, v anamnéze hepatitida B, zhoršená sexuální funkce, zvětšená prostata.
Doporučen Gesavit 50 v dávkování 3x denně 1 kapsle. Po využívání 6ti balení klient udává menší únavnost,
cítí se podstatně lépe. Sexuální funkce prozatím beze změny. Podávání přípravku pokračuje
Pacient 62 let, dlouhodobě zvýšená teplota, bez energie, prostatické potíže, potíže v oblasti močových
cest, bolesti hlavy dlouhodobě.
Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle. Po 2 měsících zvýšená teplota jen občas, bolesti hlavy
ustoupily, potíže v oblasti močových cest a prostaty zlepšeni cca o 40%. Podáváni přípravku pokračuje.
Pacientka 52 let, po ablaci pravého prsu, po celkové onkologické léčbě.
Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle jako prevence recidivy. Již po 3 baleních klientka
udává výrazné zlepšení celkového stavu, cítí se plná energie. Podávání přípravku z preventivních důvodů
pokračuje.
Pacient 68 let, stěžuje si na prostatické potíže, celková únava a vyčerpání.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 1x denně 1 kapsle. Dávkování zmírněno z důvodu užíváni většího
množství léků a větších patologických změn celkového stavu organismu. Po 6ti baleních přípravku klient
udává menší únavnost, zlepšení prostatických potíží cca o 50%. Podávání přípravku pokračuje v
nezměněném dávkování.
Pacient 29 let, po EB viroze, únavový syndrom, zhoršené jaterní testy.
Doporučen Gesavit 50 v dávkování 3x denně 1 kapsle. Již po 3 baleních se klient cítí podstatně lépe, jaterní
testy v normě. Celkem využíváno 5 balení. Bez patol. nálezu.
Gesavit 50 byl doporučen ještě mnoha dalším pacientům, výsledky ale budou známy až v podzimních
měsících po jejich kontrole.
Závěr:
Při užívání přípravku Gesavit 50 jsem neshledala u žádného klienta negativní vedlejší účinky, je velmi dobře
snášen i v kombinaci s jinou alopatickou léčbou.Gesavit 50 působí velmi dobře při různých jaterních virózách
(stavy po hepatitidách A i B, EB virozy, herpetické viry), což jsou choroby některým onkologickým
onemocněním předcházející, a tak působí výrazně preventivně proti vzniku nádorů.Při užívání přípravku
klienti udávají celkové zlepšení fyzického i psychického stavu. Přípravek Gesavit výrazně navrací vitální
energii organismu. Lze jej doporučit při stavech celkové vyčerpanosti, po závažnějších onemocněních, při
rodinné onkologické anamnéze, jako prevenci vzniku onkologických onemocnění při rizikovém životním
stylu.
Přípravek Gesavit se jeví jako nadějný v prevenci a pomocné léčbě nádorových onemocnění. Jeho výrazné
možnosti jsou ale v působení na onemocnění nádorovým chorobám předcházející, což jsou všechny typy
hepatitid, EB viroza, herpetické viry, retro viry, ale i některé druhy plísňových onemocnění. Přípravek lze
rovněž velmi účinně využít po časté nebo dlouhodobé léčbě antibiotiky, kdy je výrazně potlačena vitální
energie organismu. Vzhledem k omezenému počtu osob, jímž je prozatím přípravek doporučen, a k
omezenému času, nelze výsledky zobecnit. Účinnost bude nadále sledována a vyhodnocována v delším
časovém horizontu.
Ing. Marta Kafková - MÉDEA
Liptaň-Horní Povelice 1, 793 99
Homeopatická poradna
Tel: +420 605 578 278
MartaKafkova@seznam.cz
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Závěr:
Především chci zdůraznit, že onkologická problematika je pro moji odbornost OKRAJOVÁ, a tudíž se
prioritně nezabývám léčením. V rámci vyšetřování pomocí přístroje EAV jsem zjistil, že zatím všichni
pacienti, u kterých jsem preparát GESAVIT testoval, na něj reagovali POZITIVNĚ. To znamená, že
principem rezonančního testu, který pomocí EAV provádím, zjišťuji, zda preparát je pro pacienta vhodný či
nikoliv. Testováním nezjišťuji, zda preparát bude mít terapeutický účinek, kdy a za jakých podmínek. Tudíž
nejsem v tuto chvíli schopen sdělit, jaké jsou terapeutické výsledky při použití preparátu GESAVIT, pouze
sděluji, že rezonance VŠECH dosud testovaných pacientů s rezonancí preparátu byly ve všech případech
POZITIVNÍ. Toto sdělení považujte za předběžné, ověřené na relativně malém vzorku pacientů (řádově do
10 testovaných).
REHABILITAČNÍ CENTRUM SEMILY
MUDr. Miroslav Holub
Rehabilitace, akupunktura, homeopatie, EAV
U potoka 76,513 00 Semily
Tel. 481 622 009, 481 622 664, 602 223 302
mirhol@netair.cz
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Závěr:
Gesavit 50 BG považuji za významný podpůrný prostředek při onkologické léčbě a léčbě všech onemocnění,
výrazně snižujících účinnost imunitního systému daného jedince.
MUDr. Ilona Müllerová
Mrkvičkova 1353/38
16300 Praha 6 Řepy
Tel. 737001612
IMullerova@seznam.cz
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Závěr:
Na základě mé diagnostické terapie se potravinový doplněk Gesavit 50 BG jeví jako velice dobrý přípravek
nejen v oblasti prevence zdraví. Opakovaně ho vyžadují pacienti, u kterých právě probíhá proces
chemoterapie, ale i ti, kteří, chemoterapeutický cyklus už ukončili.
MUDr. Anna Bednářová
Ondříčka 16, 37011 Č. Budějovic
mob: 606201567
dysporuchy@volny.cz
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Závěr
Ve své praxi používám přípravek Gesavit 50 BG s dobrým výsledkem jako podpůrnou medikaci u těchto
diagnos: akutní leukémie myeloidní, karcinom prsu a st.p. chemoterapii. Přípravek je velmi dobře snášen, lze
sledovat velmi dobrou imunitní odpověď u sledovaných pacientů. Přípravek je vždy užíván ve spolupráci
s doporučenou onkologickou léčbou, u všech sledovaných pacientů je zřetelná velmi dobrá adaptace na
klasickou chemoterapii a poměrně rychlé zotavení.
MUDr. Škodová Zuzana
K Hrnčířům 263
149 00 Praha-Šeberov
Tel.: 603 287 016; 244 910 673
z.skodova@seznam.cz
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Závěr:
Dosavadní zkušenosti s aplikací potravinového doplňku GESAVIT u 62 osob jsou velmi dobré a to jak v
oblasti preventivní, tak i jako podpůrný prostředek při onkologické léčbě. U žádné osoby se nevyskytly
vedlejší účinky ani nepříznivé reakce. Většina osob udává po podávání GESAVITU zlepšení celkové
kondice, třetina osob udává velmi výrazné zlepšení a doslova mluví o době „před Gesavitem a po Gesavitu“.
Vzhledem k účinkům a mechanizmu působení má GESAVIT výjimečné postavení mezi potravinovými
doplňky doporučovanými při onkologických onemocněních.
Ing. Otakar Morávek - Centrum zdraví JONA
K Blahobytu 1596, 53002 Pardubice
tel: +420 466 530 296
+420 724 965 479
jona@jona.cz
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Závěr:
S preparáty GESAVIT mám zatím 1-letou zkušenost. Na doporučení Dr. Šárkové jsem začala pracovat
hlavně s Gesavitem 50 BG které považuji za velmi významné z hlediska působení na imunitu.Preparát
používám jako doplněk neoplazmatických procesů a také degenerativních onemocnění. Zatím jsem je
použila u pac. s nádorem prsu a melanomu kůže- samozřejmě jako doplněk konvenční léčby. Použití je
vhodnější v začátku onemocnění, metastatické procesy se ovlivní méně. Doporučuji k dlouhodobějšímu
využití jako naději pro nemocné s neoplazma i degenerativními onemocněními.
MUDr. Jiřina Berounová
Potoky 5145, Zlín
Tel.: 577 437 815
ordinace.zlin@tiscali.cz
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Závěr:
Gesavit 50 BG používám ve své ordinaci zejména jako přírodní doplněk léčby onkologických pacientů a u
prekarnceroz různých orgánů, nejčastěji u prekanceroz děložního čípku. Preparát se velmi dobře snáší, nemá
žádné vedlejší účinky a u většiny pacientů s prekancerozou bylo prokázáno zlepšení objektivního nálezu.
MUDr. Lenka Trauškeová
Ostrovského 3/253,
Praha 5 – Ženské domovy
tel: 608524421
trauské@prirodnimedicina.cz
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Závěr:
Produkt Gesavit byl nasazen 7 pacientům z mé ordinace. U 3 pacientů jako prevence vzhledem k závažné
rodinné anamnéze a u 4 pacientů i jako terapie po zákroku u závažné diagnózy. Všichni předtím užívali
preparát Ovosan a jsou velice spokojení s produktem Gesavit pro jeho lepší snášenlivost a menší dávkování.
Neměli ani nemají žádné vedlejší účinky při užívání Gesavitu. 2 pacienti udávají lepší hojení pooperační
rány, mizení otoků a zlepšení pocitů v oblasti jizvy vzhledem k předchozí zkušenosti. 3 pacienti udávají
výrazné snížení pocitu únavy a zvýšení výkonnosti a zároveň i zlepšení nálady. U 2 pacientů se výrazně
zlepšili hodnoty laboratorních testů. Poslední pacientku nehodnotím, protože produkt si objednává již sama a
v ordinaci nebyla 2 měsíce.
MUDr. Anna Galambošová
Tř. Václava Klementa 869,
293 01 Mladá Boleslav
Tel.326 812 944
galambosova.anna.dr@skoda-auto.cz

