Rễ Bồ Công Anh Phá Hủy Tế Bào Ung Thư
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Các nhà khoa học tại Khoa Hóa học và Sinh hóa Đại học Windsor đã tiến hành
một nghiên cứu ban đầu về rễ cây Bồ Công Anh (dandelion) và kết quả từ
những nỗ lực của họ đã đem tới hy vọng cho tất cả các bệnh nhân được chẩn
đoán mắc bệnh ung thư.
Họ phát hiện ra rằng rễ bồ công anh phá hủy các tế bào ung thư mà không làm
hại các tế bào khỏe mạnh, và kết quả đã được công bố trên trang web ‘Natural
News’.
Theo các nghiên cứu, trà bồ công anh làm cho tế bào ung thư phân hủy trong vòng 48 giờ, và nó không ảnh
hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Các nhà khoa học kết luận rằng tiêu thụ thường xuyên của rễ bồ công anh
phá hủy hầu hết các tế bào ung thư ở bệnh nhân.
Trà rễ bồ công anh phá hủy các tế bào ung thư bằng cách làm cho chúng tan
rã trong vòng 48 giờ, mà không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Thế
giới vẫn còn hạn chế trong việc nhận thức về sức mạnh của nó, nhưng các
nhà khoa học đã xác nhận phạm vi rộng lớn của các thuộc tính sức khỏe trong
rễ cây bồ công anh. Nhưng, tất nhiên, bạn phải chắc chắn rằng nó được thu
thập từ các khu vườn sạch, cách xa khu vực giao thông.
Bạn cũng có thể biết hoa cây bồ công anh dùng làm xi-rô tự nhiên, nhưng những gì bạn không biết là rễ bồ
công anh có thể giúp bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại căn
bệnh chết người này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rễ bồ công anh là tốt hơn rất nhiều so với hóa trị, vì nó
chỉ phá hủy hoàn toàn tế bào ung thư.
Ngoài tính chất lợi tiểu của nó, rễ bồ công anh kích thích sự tiết mật, làm sạch gan, giúp trong việc điều trị các
bệnh dị ứng và làm giảm nồng độ cholesterol. Nó rất giàu vitamins thiết yếu và khoáng chất, bao gồm vitamin
B6, thiamin, riboflavin, vitamin C, sắt, canxi, kali, acid folic và magiê.
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Dandelion tea acts on cancer cells, affecting them in such way that they disintegrate within 48 hours, during
which time no new healthy cells in the body are “diseased”.
This plant is neglected, but it has many medicinal properties, and all you have to do is to collect it from clean
slopes, away from traffic. While our grandmothers made syrups of dandelion flowers knowing that it contains
many medicinal substances, what certainly did not know is that dandelion root may help cancer patients.
Scientists have discovered that the root of this plant works “better” than chemotherapy because it “kills” only
the cells affected by cancer, completely. In addition to that it has diuretic properties, it stimulates the secretion
of bile, cleanses the liver, helps with allergies and reduces cholesterol. It contains very important vitamins and
minerals such as vitamin B6, thiamin, riboflavin, vitamin C, iron, calcium, potassium, folic acid and magnesium.
It contains up to 535% of the required daily intake of vitamin K and about 110% of the recommended daily
intake of vitamin A. These are all facts about this plant that are known for years.
Miracle dandelion tea
The University of Windsor in Canada conducted an initial research at the Department of Chemistry and
Biochemistry, and the results gave new hope to cancer patients. It was discovered that the root of the
dandelion effectively “kills” cells affected by cancer with no harmful effects on other cells in the body, it was
announced on the Natural News website.

Dandelion Tea acts on the affected cells so that they disintegrate within 48 hours, during which time no new
healthy cells in the body will “be affected”, according to the survey. It was concluded that continuous treatment
with dandelion root can destroy most cancer cells in affected patients, and because of these unexpected
results team of researchers has received additional support to continue the research of this miraculous plant.
John di Carlo, 72 years old, who is personally convinced of the healing properties of dandelion, underwent
intensive and “aggressive” chemotherapy treatments in the fight for his health and the healing process was a
full three years before the doctors sent him home to spend his last days with his loved ones. Given the fact that
the doctors had fewer alternatives in finding functional solutions in the fight against his illness, he proposed to
drink tea from the root of the dandelion as the last straw.
After only four months, according to Natural News, this man has experienced disease remission (partial or
complete regression of disease).

