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Naturlig hormonterapi Jens-Ole Paulin Hent PDF Forlaget skriver: En guide til forebyggelse og behandling
med bioidentiske hormoner - med forord af læge Lenka Kromann. Forskningen i hormoner er i rivende

udvikling, og den fortæller os, at en lang række sygdomme har at gøre med ubalance i hormonerne. Det er
ubalancer, som kun kan rettes op med hormoner, der er magen til kroppens egne – de såkaldt bioidentiske

hormoner. De repræsenterer en mulighed for bedre og mere bivirkningsfri behandling, men selv om
resultaterne er veldokumenterede, er de stort set ukendte i det danske sundhedsvæsen. Det vil denne bog
gerne rette op på. Skrevet i et letlæst og underholdende sprog henvender den sig til både behandlerne og til
de mange, der kan have gavn af de bioidentiske hormoner. Du får en grundig indføring i, hvilke funktioner
hormonerne udfører i vores krop, hvad forskellen er på de syntetiske og de bioidentiske hormoner – og

hvordan en naturlig hormonbehandling i overgangsalderen kan sammensættes, så den ikke giver risiko for
bivirkninger, men tværtimod forebygger hjerte/kar-sygdomme, kræft og knogleskørhed. Bogen giver også ny

viden om naturlige hormoner mod bl.a. PMS, depression, PCOS, sklerose, lavt stofskifte og
fertilitetsproblemer. Bogen bygger på den nyeste forskning.
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Forskningen i hormoner er i rivende udvikling, og den fortæller os,
at en lang række sygdomme har at gøre med ubalance i hormonerne.
Det er ubalancer, som kun kan rettes op med hormoner, der er magen

til kroppens egne – de såkaldt bioidentiske hormoner. De
repræsenterer en mulighed for bedre og mere bivirkningsfri

behandling, men selv om resultaterne er veldokumenterede, er de
stort set ukendte i det danske sundhedsvæsen. Det vil denne bog
gerne rette op på. Skrevet i et letlæst og underholdende sprog

henvender den sig til både behandlerne og til de mange, der kan have
gavn af de bioidentiske hormoner. Du får en grundig indføring i,
hvilke funktioner hormonerne udfører i vores krop, hvad forskellen
er på de syntetiske og de bioidentiske hormoner – og hvordan en

naturlig hormonbehandling i overgangsalderen kan sammensættes, så
den ikke giver risiko for bivirkninger, men tværtimod forebygger

hjerte/kar-sygdomme, kræft og knogleskørhed. Bogen giver også ny
viden om naturlige hormoner mod bl.a. PMS, depression, PCOS,

sklerose, lavt stofskifte og fertilitetsproblemer. Bogen bygger på den
nyeste forskning.
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