
Rakovina prsu  

Milé dámy a pánové, 

... ohledne rakoviny prsu a jedné z jejich možných příčin - už 

několik let (po jednom doporu čení) pečlivě čtu složení p ři výb ěru 

přípravk ů pro hygienu v oblasti podpaží a vyhýbám se všem, j ehož 

součástí  je "aluminium zirkonium"  a tento mail m ě v tomto mém 

počinu jen utvrdil!!! 

 

Léta používám antiperspirant - kuli čku od firmy Nivea. A hle,                   

v podpaží se mn ě udělaly červené m ěkké a tvrdší a tvrdé boule a 

tak jsem za čala běhat po doktorech o sto šest. A výsledek ? Nemám 

se holit a nemám používat antiperspiranty!!!!!!!!!! !!!!! Jak úžasné 

doporu čení!!!!!!!!!!! Tak se holím zásadn ě večer, používám 

deodorant od firmy Just, který je vyroben z bylinek . 

 

RAKOVINA PRSU   

Jednou z p říčin vedoucích ke vzniku rakoviny prsu je používání 

ANTIPERSPIRANTU. Většina výrobku pro osobní odsmra ďování 

jsou tzv. antiperspiranty deodoranty. Jdete domu a mrknete se na 

obal. 

Deodorant je v pohod ě, antiperspirant nikoli . Jak poznáte 

antiperspirant? Krom ě toho, ze by antiperspirant m ělo být napsáno 

na obalu, což bohužel není vždy pravidlem, je hlavn í složkou 

antiperspirantu Aluminium Chlorohydrate nebo n ěco tomu velmi  



podobného. D ůležité je v tomto p řípadě to Aluminium! Jde o 

slou čeninu hliníku, jejímž úkolem je proniknout do pokož ky                     

a blokovat funkci potních žláz. Je-li na obalu výro bku pod nadpisem 

složení (Ingredients) napsáno všechno možné jiné ne ž Aluminium, 

jedná se s nejv ětší pravd ěpodobností o pouhý deodorant, který 

voní, ale neblokuje p řitom proces pocení.  

Důvody, pro č mít z antiperspirantu obavy, milé dámy, jsou zde: 

Lidské t ělo využívá n ěkolik oblastí, kudy vylu čuje škodliviny 

(toxiny): v jamkách, co máte na opa čné stran ě kolen, za ušními 

boltci, oblasti t řísel a v podpaží. Škodliviny jsou tudy vylu čovány ve 

form ě potu neboli perspirace. Antiperspiranty, jak již j méno 

napovídá, pocení zabra ňují. Tím potla čují schopnost t ěla vylu čovat 

v podpažních jamkách p řirozeným zp ůsobem toxiny. Tyto toxiny 

ovsem magicky nezmizí. Když je t ělo nem ůže vylou čit pocením, 

ukládá je, a to do nejbližších lymfatických uzlin -  v oblasti podpaží. 

Jak známo,  tém ěř všechny rakovinné nádory (tumory) prs ů se 

objevují vn ějším horním kvadrantu prsu. Tedy p řesně tam, kde se 

lymfatické uzliny nacházejí. 

 Další důkazní materiál: Muži jsou, jak známo, mén ě náchylní (nikoli 

vsak imunní) k rakovin ě prsu vyvolané používáním antiperspirantu. 

Důvodem je fakt, ze muži si zpravidla nevyholují podp ažní jamky a 

většina naneseného antiperspirantu tak ulpí na ochlup ení a není 

přímo nanášena na k ůži. Ženy, které aplikují antiperspirant p římo na 

čerstvé oholenou pokožku podpažních jamek, (k čemu je paradoxn ě 

mnozí výrobci, nap ř. Gillette, p římo nabádají), zvyšují své riziko 

ješt ě víc. Holení totiž odstra ňuje vrchní vrstvy staré pokožky a 

narušuje její povrch, čímž usnad ňuje chemikáliím v oblasti podpaží 

rychlé pronikání do hlubin t ěla. A též si navíc uv ědomte, ze hliník a 



jeho slou čeniny jsou na seznamu látek podez řelých z napomáhání 

zniku Alzheimerovy choroby (to je ta, co vám z mozk u udělá 

ementál s p ěknými velkými dírami, což se navenek projevuje jako  

předčasná, rapidn ě postupující senilita kon čící smrtí). 

 

Rakovina prsu se v poslední dob ě stává až hrozne častým 

(smrtelným) onemocn ěním. Uvědomění může v tomto p řípadě 

zachraňovat životy. A pokud snad máte k mým slov ům nedůvěru, 

doporu čuji vám provést si malý pr ůzkum sami. 


