
Posouzení  přírodního přípravku Gesavit   

 

Velmi mne  zaujala studie o protinádorovém  působení přípravku. Positivní  závěr zněl, že inhibuje růst 

lidského karcinomu colon linie HCT- 116 dosažená inhibice byla statisticky významná. Vím, že jsme na  

předním místě  ve  výskytu karcinomu  tlustého střeva, prsu a karcinomu děložního čípku. 

                

Gesavit  jsem doporučila   40-ti  pacientům: 

 

Výsledky: 

18 pacientů mělo zažívací potíže různého charakteru. Od pouhé pálení žáhy,překyselení žaludku, po 

zánět slinivky, žlučníku, zánětu střev. 

Pacienti se záněty užívali Gesavit 50 mg 3x1 tobolku .Všichni pacienti se zbavili potíží a jsou vyléčeni.   

2 pacienti s karcinomem střev 

Pacienti s karcinomem střev po operaci a při současné klasické léčbě užívali  Gesavit 50 mg 2x2 tobolky 

1 pacient s rozsáhlým karcinomem jater 

 Pacientka čeká na operaci a  zatím užívá Gesavit 50 mg 2x1 tobolku. 

6 pacientů s karcinomem prsu 

U šesti pacientek s karcinomem prsu jsou výsledky příznivější. U dvou z nich se nádor výrazně zmenšil při 

užívání Gesavitu 50 mg 1x1 tobolka.Obě před operací a  zajišťovací léčbě cytostatiky,kterou lépe snášejí.  

1 pacient s prokázaným karcinomem plic (bez klasické léčby) 

Tumor zmizel po měsíčním užívání Gesavitu 50 mg 4x1 tobolka.Pacient je sledován a dále užívá Gesavit 

50mg 2x1 tobolka. 

1 pacient s karcinomem hrtanu 

U pacienta nemocného s karcinomem hrtanu probíhá léčba klasicky a podpůrně užívá Gesavit 50 mg 2x1 

tobolku. 

2 pacienti s karcinomem prostaty 

U dvou pacientů s karcinomem prostaty výrazně poklesly markery PSA a cítí se dobře. 

1 pacient s karcinomem varlat 

Pacient nemocný s karcinomem varlat je po operaci, užívá Gesavit 50 mg 3x1 tobolku.Nebyly nalezeny 

metastázy v dutině břišní.Pacient je zdráv a nic neužívá.Je pod kontrolou onkologa. 

5 pacienti s prekancerozou děložního čípku 

U prekanceroz děložního čípku se též ukazuje příznivý vliv a zhojení. 

3 pacienti s HP virem 

Jsou ve fázi laboratorních testů. 

 

Závěr: 

Gesavit je výrazným biologickým přípravkem, bez vedlejších účinků, který snižuje množení 

rakovinných buněk a zvyšuje  obranyschopnost organismu ve smyslu zvýšeného množství T-

lymfocytů. Gesavit je velmi dobrým podpůrným prostředkem u nemocných jak se záněty, tak 

s vážným onemocněním rakovinou. 
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