Candivac
Jak przerwać błędne koło kandydozy
Dokuczliwe swędzenie i pieczenie, a potem wizyta u ginekologa i
zaordynowana kuracja przeciwgrzybicza. Miesiąc albo kilka ulgi i znów
uprzykrzające życie swędzenie i pieczenie… Znasz ten scenariusz? Jeśli tak, to
tkwisz w błędnym kole kandydozy. Dowiedz się, jak z niego wyjść.
Grzybica, drożdżyca i kandydoza. Jedno i to samo?
Warto rozróżnić, czym jest kandydoza, a czym drożdżyca i grzybica. Każde z
tych określeń oznacza inną chorobę. Grzybica to grupa chorób zakaźnych
wywołanych przez mikroskopijne grzyby. Jedną z grup grzybów
chorobotwórczych są drożdżaki. Wśród drożdżaków dominuje rodzina
Candida spp. Zatem kandydoza jest rodzajem grzybicy wywołanej przez
drożdżaki z rodziny Candida. W naszej strefie klimatycznej jest ona
najczęstszym powodem grzybic. Jeśli cierpisz na dolegliwości intymne,
najpewniej odpowiada za nie Candida.
Niejedna „twarz” Candidy
Candida ma nie tylko złe oblicze. Ten jednokomórkowy grzyb jest jednym z
miliardów przyjaznych i pożytecznych organizmów zamieszkujących nasz
organizm. Żyje w jelicie, pęcherzu moczowym, płucach, pochwie, żołądku, a
nawet w oczach i uszach. To dzięki jego obecności organizm rozpoznaje i
niszczy szkodliwe substancje, w tym metale ciężkie. Candida bierze ponadto
udział w formowaniu kału, zatem jego istnienie jest bardzo potrzebne.
Kiedy Candida staje się złym grzybem
Candida nie daje żadnych objawów, dopóki organizm nie utraci naturalnej
odporności. Problem pojawia się, gdy Twoja odporność spadnie. Następuje
wówczas namnażanie się drożdżaka, który wymyka się spod kontroli i powoduje grzybicę. Powodów spadku odporności może być wiele, a najpowszechniejszym jest antybiotykoterapia. Inne czynniki, które osłabiają odporność to
przemęczenie i stres, używki (alkohol, kawa, papierosy), brak aktywności fizycznej, dieta bogata w cukry, tłuszcze i produkty z białej mąki, niektóre choroby (na przykład cukrzyca), ciąża. Również zbyt mała ilość tlenu w organizmie sprzyja chorobie. Przerost populacji drożdżaków powoduje w organizmie
kandydozę, np. pochwy, ale nie tylko.
Grzybica – wiele objawów jednej choroby
Warto pamiętać, że grzybica u każdego objawia się inaczej. Z tego też powodu jest bardzo trudna do zdiagnozowania. Takie objawy jak skłonność do si-

niaków, wypadanie włosów, zmiany na skórze, drażliwość i wiele wiele innych
z pozoru „niegrzybiczych” symptomów może świadczyć o przeroście Candida.
Dlaczego znowu to mam?
Kandydoza pochwy to zmartwienie wielu kobiet. Do tego lubiące wracać jak
bumerang. Jeśli zadajesz sobie pytanie, dlaczego znowu to „masz”, kluczem
do odpowiedzi jest wspomniana już wcześniej odporność. Proponujemy, żebyś zrobiła małe podsumowanie. Jeśli przy przyjmowaniu antybiotyków w
ciągu roku zachorowałaś czterokrotnie na kandydozę, a bez antybiotykoterapii trzykrotnie, można mówić, że cierpisz na nawracającą grzybicę pochwy.
Najpewniej zachodzi w Twoim wypadku mechanizm tzw. błędnego koła kandydozy. Przebiega to następująco: gdy masz obniżoną odporność spowodowaną przyjmowaniem antybiotyków, stresem i innymi czynnikami, pojawia się
kandydoza. Idziesz wówczas do lekarza, który zapisuje kurację niszczącą florę
Candida, ale przy okazji zaburzającą naturalną, „dobrą” florę. Twoja odporność spada i znowu łapiesz infekcję. I tak w kółko…
Stymulacja odporności
Dążenie do wzmacniania odporności w zapobieganiu i zwalczaniu wielu chorób sięga przełomu XIX i XX wieku. Pionierami w tej dziedzinie byli wybitni
naukowcy tacy jak Pasteur, Koch czy Behring. Na początku XX w. udowodniono, że zasady czynnego wzmacniania odporności obejmują nie tylko prewencję, ale także terapię. Zaczęto stosować takie terminy, jak „szczepionki bakteryjne”, obecnie zastępowane coraz częściej określeniami „immunostymulacja”
albo „immunomodulacja”.
Stosuj Candivac i przerwij błędne koło kandydozy
Aby stymulować naturalną odporność organizmu na grzyby z rodzaju Candida, dobrym rozwiązaniem jest suplement diety CANDIVAC. CANDIVAC to
pierwszy i do tej pory jedyny produkt doustny zawierający liofilizowane (nieaktywne chorobotwórczo) lizaty wybranych szczepów Candida albicans lysatum cryodesiccatum, Candida crusei lysatum cryodesiccatum, Candida glabrata lysatum cryodesiccatum i Propionibacterium acnes lysatum cryodesiccatum, które pozytywnie oddziałują na mikroflorę pochwy i pozwalają utrzymać
jej naturalną równowagę.
CANDIVAC – odporność dla kobiet i dla mężczyzn
CANDIVAC mogą przyjmować zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy chcą
wspomagać odporność przy zakażeniach grzybiczych. Infekcje intymne spowodowane aktywnością Candida występują u mężczyzn w pobliżu napletka i
żołędzi. Drożdżyca tych okolic objawia się zaczerwieniem z obecnością pęche-

rzyków i płytkich nadżerek oraz stanem zapalnym wewnętrznej powierzchni
napletka ze świądem i uczuciem pieczenia. np. skóry czy paznokci.
CANDIVAC podwyższa fizjologiczny poziom odporności, przez co trzyma drożdżaki w szachu. Dzięki zawartym składnikom zmniejsza częstość lub sprzyja
zapobieganiu nawrotom kandydozy.
10 – 20 – 10 – 20 – 10
Te liczby powyżej przedstawiają schemat spożywania preparatu CANDIVAC.
Przez 10 dni przyjmujesz 1 kapsułkę dziennie, następnie robisz 20 dni przerwy, potem ponownie przez 10 dni bierzesz 1 kapsułkę dziennie, robisz znów
20-dniową przerwę i przez kolejne 10 dni ponownie przyjmujesz 1 kapsułkę
dziennie. Opakowanie Candivac jest bardzo wydajne, zawiera 30 kapsułek i
wystarcza na 3 miesiące stosowania!
Więcej na stronie candivac.pl

