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Introdução

Instituto líder mundial
de pesquisa científica
em saúde natural
O instituto de pesquisa do Dr. Rath é um
dos principais institutos de pesquisa do
mundo na área de tratamentos naturais
cientificamente baseados. Por mais de um
quarto de século, o Dr. Rath e sua equipe
de pesquisa estão trabalhando para criar
as bases científicas para um sistema de
saúde orientado na prevenção.

No início estão
descobertas científicas

Dr. Matthias Rath
(direita) e
Dr. Linus Pauling, 1992

1991: Dr. Rath descobre que existem formas naturais de bloquear a disseminação
comum de todas as células cancerosas.
Certos micronutrientes são capazes de
inibir a digestão do
tecido conjuntivo
envolvente causado
por células cancerosas. Esta descoberta
é apoiada pelo vencedor duplo do Prémio Nobel, Linus
Pauling, e continua sendo uma das bases
científicas do trabalho de pesquisa.
1999: O instituto de pesquisa do Dr. Rath
na Califórnia é fundado. O primeiro foco
é a confirmação científica da descoberta
sobre a importância dos micronutrientes
no controle de células cancerosas. Dr. Alek-

O Instituto de
Pesquisa do Dr. Rath e
a equipe de cientistas
(imagem direita)
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sandra Niedzwiecki,
bioquímica de renome mundial e bióloga molecular, assume a liderança do
instituto.
2002: O maior jornal do mundo, USA
Today, publicou o
anúncio do avanço
da pesquisa com
micronutrientes. Milhões de pessoas estão informadas sobre isso.

USA Today 8.3.2002
Anúncio do avanço
na pesquisa
sobre o cancro

Os conhecimentos adquiridos em quase
duas décadas de pesquisa pelo instituto
de pesquisa do Dr. Rath superou todas as
resistências, sobretudo a da indústria farmacêutica. Com base nas descobertas do
Dr. Rath, foram testadas novas combinações de nutrientes desenvolvidas em mais
de 50 tipos células de cancro humano com
sucesso (ver páginas 12/13).
A equipe de cientista do instituto publicou
mais de 100 artigos científicos em revistas internacionais. O site www.drrathresearch.org.
do instituto fornece uma visão no trabalho
desta instituição de pesquisa. única.
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Convença-se
Nós o convidamos a dar uma vista no
maior arquivo online de publicações científicas do mundo, PubMed (www.pubmed.com). Este site faz parte da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados
Unidos (US National Library of Medicine),
que está afiliada aos Institutos Nacionais
de Saúde dos Estados Unidos (NIH). Sob
o URL, qualquer um pode testar se a empresa do fabricante que oferece seu su-

plemento dietético publicou pesquisas
científicas. Basta inserir o nome do provedor no campo de pesquisa.
Se você inserir "Rath Research Institute",
pode visualizar quase 100 estudos. A lista
seguinte compara esse número com as
publicações científicas de outros provedores.

Pesquisa da Medicina Celular
Pesquisando na biblioteca online da PubMed

"Rath Research Institute"
"Rath M and Niedzwiecki A"
Outros fornecedores de vitaminas para comparação
Pesquisando na biblioteca online da PubMed

Portugal
Bioceutica
Biogal
Bio Hera
Biovea Portugal
Boa Saúde
Omega-Pharma
Pharmanord
Solgar
SuperSmart
Vitalita
Vivasaudavel
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