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Selvom man har fået en kræftdiagnose, kan man gøre meget for at
bevare og beskytte livskvaliteten og energien. Vores erfaringer på
Lægeklinikken IOM er rigtig gode, idet vores patienter tåler deres
behandling på sygehuset langt bedre, og samtidigt får de øget
livskvaliteten markant.

Vi er specialister i Redox-behandling, som vi også kalder for C-
vitamin behandling. Det er en skånsom og bivirkningsfri metode til
behandling af kræftsygdomme. Behandlingen er internationalt
anerkendt med gode resultater, og vi har benyttet Redox i over 30
år.
Redox-behandling målretter den skadelige og giftige del af
behandlingen til kun at ramme kræftcellerne samtidigt med, at man
stimulerer den normale aktivitet i kroppens sunde celler.

Man skaber herved en mild kemoterapi uden nogen bivirkninger
Dette gør vi med en kombination af behandling via drop,
kostjustering og indtagelse af en række vigtige kosttilskud.

Redox-behandling fungerer fint sammen med kemoterapi og
strålebehandlinger
Ofte vælger patienter at få Redox-behandling sideløbende med
strålebehandling eller kemoterapi, og vores erfaring er, at de ofte
kommer gennem forløbet med færre bivirkninger og mere energi.
Redox-behandling omtales populært som ”naturlig kemoterapi”.

Indledende konsultation med fokus på livskvalitet
Ved den indledende konsultation gennemgår vi sammen vigtige
forbedringer af kost, livsstil og en plan for din behandling, så du får
det bedste udbytte.

HVORFOR HJÆLPER HØJDOSIS
C-VITAMIN PÅ KRÆFT?
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Vi anbefaler også
behandling med  
C-vitamin til patienter i
forbindelse med 

vores  protokoller
Ved REDOX-behandling ved
kræftsygdom følger vi i høj
grad protokollen fra Riordan
klinikken i USA, en stor
klinik hvor man i årtier har
forsket i anvendelse af C-
vitamin og andre stoffer ved
kræftsygdom.

 

 
HVEM KAN HAVE GLÆDE AF
BEHANDLING MED C-VITAMIN?

 

 



DU KAN SELV PÅVIRKE DIN 
LIVSKVALITET AKTIVT

 

 Vi ved at din kost har stor betydning for dig og dit
sygdomsforløb. 
Vi anbefaler dig at se kritisk på din livsstil – være realistisk i
forhold evt. at reducere stress fra arbejde. Lære at få ro og hvile.
Vi anbefaler dig at dyrke motion, i det omfang det er muligt for
dig. Gå en tur i naturen, Dyrk yoga. Gør det der passer til dig.
Vi anbefaler dig en række kosttilskud, som alle på hver deres
måde har en gavnlig effekt på din sygdom. 

Vi gennemgår og rådgiver dig omkring din kost, motionsvaner og
kosttilskud, som samlet har stor betydning for din livskvalitet. 
Din indsats her kan være afgørende for et godt resultat.

Kort sagt, vi forventer at du som patient i Lægeklinikken IOM ,
forholder dig aktivt til din kost og din livsstil. Vi vil gøre vores bedste
for at løbende at inspirere dig . Vi kan tilbyde dig vejledning og
støtte til, hvilken kost der er bedst for dig.

Vi ser gerne, at  den
fremtidige behandling af
patienter med kræft,
vil tage udgangspunkt i
såvel den konventionelle
- som den
komplementære tilgang
– d.v.s . give patienten
det bedste fra begge
behandlings-verdener.

 

 
Behandling under trygge forhold
Redox-behandling tilpasses individuelt til dit behov, og den
indeholder C-vitamin i højdosis plus vigtige mineraler. Behandlingen
tager ca. 2 timer, hvor du sidder i klinikken under trygge forhold. 
Du sidder i en behagelig lænestol, hvor du kan lægge benene op og
få tid til at læse en god bog.
Der gives i starten 2-3 behandlinger om ugen, hvor vi stille og roligt
øger C-vitamin-niveauet. Dette justerer vi løbende, så du får den
bedste effekt.

Efter behandlingen fortsætter du bare dit liv
Efter hver behandling kan du fortsætte dine daglige gøremål uden
de store hensyn til, at du er i intensiv behandling.

Bestil en konsultation
Hvis du eller din familie ønsker yderligere oplysninger, er I
naturligvis altid velkomne i klinikken.
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Lægeklinikken IOM har eksisteret i over 30 år
Vores patienter har gennem årene udtrykt deres anerkendelse
af vores grundige viden til at øge deres livskvalitet markant.
Vi er et lægehus, der samtidigt bestræber vi os på også at være
et videnshus for vores patienter og andre behandlere.

Vores læger og sygeplejersker har dyb og løbende opdateret
viden omkring de seneste forskningsresultater, og vi er i front
på vores speciale områder til gavn for vores patienter.

Vi giver vores patienter indsigt til at øge deres livskvalitet og
vores patienter ved, at de kan selv gøre meget for bevarelse af
en god livskvalitet. Med fornuftige tilskud af mineraler og
vitaminer og gode motionsvaner kan immunforsvaret og det
almene velvære ofte få et markant løft.
Vi ved at en samlet velkoordineret plan af behandling, kost,
tilskud og relevant motion udgør den bedste løsning.


