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Velkommen til
et univers af
urter og gær,
jeg nu forstår
betydningen af!

I 30 år har jeg været biopat og især arbejdet
med børn i alle aldre. Jeg har skrevet artikler
og bøger om børn, og selvfølgelig har jeg
mødt hundredvis af deres forældre, som
har kunnet berette, at de slap for vinterens
forkølelser og mellemørebetændelser med
Bio-Strath. Forældrene kunne se deres små
poder igen få den rette kulør på kinderne,
de blev mere velfungerende hjemme og
i skolerne - og ja, jeg har bare aldrig helt
forstået hvorfor.
30 år skulle der gå, før jeg fik lejlighed til at
besøge den smukke fabrik i Schweiz. Og så
begyndte jeg at forstå det hele. Hvorfor
produktet ikke kun virker på børns immunsystem, men også på deres koncentrationsevne og deres evne til at sidde stille
på en stol. På samme oplevelsesrejse fik jeg
også lejlighed til at se studierne på gravide
- og på andre voksne med alskens problemstillinger. Det var en særlig rejse, som du nu
kan komme med på. Via hæftet her og via
den film, vi skabte undervejs. Velkommen til
en verden fyldt med hemmelige opskrifter
og store ståltanke med urter i.

se også vores fabrikstur på film!
www.sund-forskningonair.dk
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Når to entusiaster mødes
Fred Pestalozzi

Fred Pestalozzi solgte maskindele til
fabrikker og fik det bare værre og værre.
Lægerne opdagede , at det var Menieres, en
sygdom, som rammer det indre øre. For mange
er det ”bare” en svag øresusen med en smule
svimmelhed, men for Fred blev det en sygdom
med store svimmelhedsanfald og øresusen på
begge ører, der gjorde det umuligt for ham
at arbejde. Det var tilbage sidst i 50’erne, og
lægerne har den dag i dag stadig ingen effektiv
medicin mod problemet.

Walter Strathmeyer,

En ven til Fred kendte en tysker, Walter Strathmeyer,
som siden 1948 havde interesseret sig for europæiske
planter, og hvordan man måske kunne gøre indholdsstofferne ekstra aktive og lettere at anvende for kroppen
ved at få gær til at optage og forstærke de aktive stoffer i
planterne.
Alt måtte prøves, og et par skefulde om dagen af urtedrikken blev ikke kun et farvel til Menieres, men også et
goddag til egen fabrik i Alperne - og i dag med eksport
til 52 lande.
David Pestalozzi

Fred døde i august 2014, 93 år gammel, mens jeg
skrev om mit besøg på fabrikken i Alperne. Så jeg
nåede aldrig at møde ham personligt. Til gengæld
har jeg mødt hans søn, David, der som barn løb
rundt og samlede urter og sparkede fodbold på
bakkerne rundt om fabrikken. I de sidste 28 år har
David været direktør for den lille velholdte fabrik og som sin far, er der masser af ideer til udvikling af
nye muligheder i sundhedens tjeneste.
Men opskriften på Bio-Strath bliver der vist aldrig
ændret på. 35 studier er det blevet til, for som Fred
sagde: ”Det skal ikke være et produkt, du bare tror
på, det skal bevises gennem studier, at det virker”.
Her i Danmark kender vi mest Bio-Strath som et produkt til forkølede børn med mellemørebetændelse, og sådan har
det været siden midt i 60’erne, hvor det første gang kom til Danmark. I udlandet, hvor det har været meget nemmere
at få offentlig omtale af alle de publicerede studier, har Bio-Strath været brugt af både børn, unge, voksne og ældre til
mange forskellige sygdomme. Eller til simpelthen at bevare sundheden.

Læs her om vejen fra øresusen til studier på en hel stribe af problemstillinger hos:
Gravide, spædbørn, børn, unge, voksne og vores bedste alder
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Det tog mig 30 år at
forstå produktet…
I Danmark er det meget begrænset, hvad vi kan få af information om et kosttilskud.
Det hindrer lovgivningen, men den kan ikke hindre mig i at få stillet min nysgerrighed.
Det blev til et par dage i det smukke Schweiz, og jeg blev tredive år klogere…
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En tur på fabrikken
...................
................

Jeg ville ønske, at alle sund-forsknings læsere
kunne komme med på turen til Schweiz. At se
fabrikken og høre, hvordan det familieejede
firma gennem to generationer ved en tilfældighed landede som en lille fabrik i Alperne
i et naturskønt område.
Fred, som er grundlæggeren, anede ikke, at
det skulle blive så stor en succes, og han havde
derfor aldrig tænkt sig, at bygningen skulle blive
større. Hvilket heller ikke var tilladt netop for
at bevare den smukke natur rundt om Zürich.

Fred Pestalozzi var, da han først kom af med sin kroniske sygdom, ikke en mand, man sådan kunne stoppe. Selvfølgelig skulle
den smukke egn ikke ødelægges af en grim fabriksbygning på en
skråning, og derfor byggede han ikke ud, men ned…

Fabrikken blev bygget i det
naturskønne og nu fredede
område uden for Zürich i
Schweiz. Der blev hurtigt
brug for større lokaler, og
med sin placering på en
skråning kunne den idérige
Fred bygge to etager ned i
klipperne.
................

Når du kommer til fabrikken, ser du derfor
kun en lidt større bygning omgivet af smukke
urtebede, men elevatorerne bærer dig hurtigt ned
til de to underetager, hvorfra hele
produktionen foregår. Vel at mærke med store
panoramavinduer, så dagslyset stadig
strømmer ind i fabrikkens produktionslokaler.
................
................

Bio-Strath blev første gang produceret i 1961. Sidst i 60’erne byggede
de ned i flere etager, så man ikke forstyrrede det smukke landskab,
som i øvrigt er et fredet område.
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1. Biostrath har sin egen hemmelige

opskrift på droger til Bio-Strath. Kigger du nøje
efter, kan du få øje på bl.a. kamilleblomsten.
Det er den samme opskrift, der er
brugt i alle årene.

8. Urtedråberne bliver hældt direkte i

flaskerne, låget skrues automatisk på, og de
rette etiketter til hvert land sættes på flasken.
En flaske Bio-Strath er skabt/en kasse med
Bio-Strath er skabt.

6. Nederste del af tanken.

Herfra bliver de dyrebare dråber ført ind
gennem lange rør til tappehallen, hvor BioStrath hældes på flasker. Det hele foregår i et
lukket system, så ingen menneskehænder er i
nærheden, undtagen når der udtages prøver
til laboratoriet.

7. For at sikre at alt er i orden, og at gæren nu er helt
inaktiv og dermed ikke arbejder videre, udtages prøver til
laboratorium.
De har aldrig oplevet det på fabrikken, men hvis gæren
ikke stoppede sin aktivitet, ville den gære videre i flasken,
indtil gæren satte flasken under tryk, og den ville sprænge!
Derfor kan du også roligt anvende Bio-Strath, selvom du
måske ikke er så vild med gærbrød.
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3. Droger og gær blandes

sammen. Gæren åbner sig, som når
du bager brød og suger alle de aktive
stoffer til sig. Undervejs bobler og
gærer det, men når fermenteringen er
slut, holder gæren op med at være
aktiv. Den er helt inaktiv og skaber
ingen problemer i kroppen. Tværtimod.

2. Inden drogerne får

lov til at komme ind i produktionen, skal de først godkendes
af farmaceuten. Er det de rette
urter, er der fremmedelementer iblandt, har de været udsat
for pesticider eller for anden
forurening?

4. Gæren og urterne
fermenterer i de store
tanke, hvor toppen er i
stueplan og resten er i
nederste etage, hvor det
færdige produkt bliver
tappet.

5. Det syder og bobler. Den naturlige
gæringsproces gør, at der ikke behøves
alkohol, sukker eller konserveringsmidler.
Urternes virkning ”speedes op” af gæren.
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Når gær og
urter arbejder
sammen

Bio-Strath dråber er skabt i samarbejde
med en gærsvamp kaldet Saccharomyces
cerevisiae, der bl.a. anvendes i bagværk og
brygning.
Bio-Strath dråberne produceres ved, at
man nærer gærsvampen med udvalgte
planteekstrakter, som efterfølgende gøres
flydende ved gæring. Når gæringen er slut,
opstår den såkaldte plasmolyserede gær.
Plasmolysen fjerner gærsvampens evne til
fortsat at formere sig.

Vidste du?
Gærcellen producerer
4441 forskellige proteiner.
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Bio-Strath indeholder 50 forskellige urter, hvor langt de fleste
virker desinficerende og slimdrivende, mens andre fremmer
de overordnede organsystemer, som fx nervesystemet og
kredsløbet. Det gør Bio-Strath til et generelt styrkende
tonikum.

Menneskeceller og gærceller deler gener
Gær er en encellet organisme, som er skabt af en hel flok
biologiske processer. Hver enkelt celle er således en organisme i sig selv og har derfor brug for næringsstoffer til at
holde sig velfungerende - nøjagtig som andre organismer.
Det er interessant at se, hvor stor lighed der er mellem en
gærcelle og en menneskecelle. Deres måde at optage og
udskille stoffer på er meget ens, og faktisk er 1/3 af
generne identiske!
Det gør gærcellerne interessante i forskningsøjemed,
og derfor er der tusindvis af artikler om gærens virke.
Gærceller er runde eller ovale, og deres størrelse kan
variere – nøjagtig ligesom mennesker. De er klassificeret
sammen med svampe og findes overalt i naturen, kendt
som ”vildgær”, der kan findes på frugt, grøntsager, blomster,
korn, i luften, på huden – og i vores tarme.
.......................................................

Til alle tider - gæren som føde
Flydende brød, en primitiv form for øl, var daglig kost i mange lande
gennem flere hundrede år. Adskillige læger og kloge koner, heriblandt
Paracelsus og Hildegard von Bingen, har beskrevet bryggerier som
”de mest ædle apoteker”.
.......................................................
De vigtigste gærkulturer
Der findes næsten 700 forskellige gærarter. De mest kendte
er selvfølgelig dem, vi bruger i produktion af mad og drikke.
De inkluderer bagegær og ølgær. Saccharomyces cerevisiae
er bagegær, og Saccharomyces carlsbergensis er ølgær (og ja,
den har navn efter Carlsberg…).
Der findes mere end 100 typer gær, der bruges i vinfremstilling, og hver især er de med til at skabe en vins særlige
karakter. Der findes i øvrigt vingårde, som udelukkende
bruger den vilde gær, som naturligt fremkommer på vindruerne, men langt de fleste bruger gær fremstillet industrielt
for at kunne styre processen så nøjagtig som muligt.

Nogle gærtyper, som fx øl- og bagegær,
har gode og anvendelige egenskaber, mens
andre har uønskede egenskaber (gærceller, som
fx kan forårsage svampeinfektion).
.......................................................

Den specielle fremstillingsteknik uden brug af varme sikrer
desuden, at cellernes indhold af nu for kroppen fordøjelige
urter frigøres naturligt, hvilket bevarer de aktive stoffer bedst
muligt.

Hvad vi sjældent tænker på…
Gær, sådan helt almindelig bagegær, indeholder faktisk en masse
næringsstoffer. Højt på listen er B-vitaminer, selen, zink, calcium,
magnesium, silicium og en hel stribe af aminosyrer, herunder de
otte essentielle aminosyrer, som kroppen ikke selv kan danne.
.......................................................

Vi slukker for en myte
Mange er faret vild i de lange tarme og har forbundet gener i
fordøjelsen med indtag af gær. Men det forholder sig modsat
– hvis altså gæringsprocessen er klaret inden, vi spiser den –
for gær indeholder masser af næringsstoffer og fungerer som
prebiotika.
For Bio-Strath gælder det, at kombinationen af urter med
polysakkarider fra den ødelagte (og derfor inaktive) gærcellevæg skaber en god grobund for den naturlige mikroflora, så
fx vækst af candidasvamp kan elimineres.
Derfor er fermenterede produkter baseret på gær sunde for
vores tarme.
Gæren indeholder aktive stoffer, som virker som prebiotika,
altså føde for vores naturlige mikroflora. Styrker vi mikrofloraen, styrker vi både slimhinder og den naturlige barriere
mellem tarmvæg og blodbaner.
Samtidig styrker vi både det lokale immunsystem, som
dernæst sender sunde budskaber til det øvrige immunsystem i resten af kroppen.

Modergærcellen ligner en ballon,
fyldt med alle de aktive stoffer, som den har
suget til sig som næring. Herfra dannes en
dattercelle hver 20. minut.

Bagegær til Bio-Strath
I fremstillingen af Bio-Strath anvendes Saccharomyces
cerevisiae Meyen, en gærtype, som dyrkes på roe melasse.
Jo bedre gær og gærtype, jo flere vitaminer, mineraler og
aminosyrer vil gæren indeholde. Der er således ikke tale om
et restprodukt med gær, som fx opstår efter ølbrygning.
Mere end 50 droger er tilsat gæren, mens den formerer sig.
Her optager gærcellerne urterne og bryder dem ned
til fordøjelige enheder. Der foregår en såkaldt plasmylose og
fermentering, en proces, der varer omkring to måneder,
før drikken kan hældes på flasker som Bio-Strath.
: et univers af urter og gær : 9
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Bio-Strath til
alle aldre

Mere end 35 offentliggjorte studier, tusindvis af brugere verden over og den samme
recept gennem 53 år har gjort Bio-Strath til
ikke kun et af de mest sikre urteprodukter,
men også til et af de mest velafprøvede til
alskens problemstillinger.

Går man gennem studierne og erfaringerne, danner der sig
et billede af et produkt, som virker på de tre overordnede
organsystemer: nervesystemet, immunforsvaret og hormonsystemet. Ved at regulere deres evne til at sende de rette
signalstoffer af sted, bliver kroppen fodret med de rette impulser til både at optage næring fra maden bedre og udskille,
hvad der ikke er til nytte for kroppen. Dermed får de mange
organer mulighed for at regenerere og lindre, eller oven i
købet hjælpe, kroppen tilbage til sundhed.

.......................................................

De foregående sider har forhåbentligt gjort det mere klart,
hvordan Bio-Strath er fremstillet, men hvad siger studierne
og erfaringerne om virkningen?

Bio-Strath kan anvendes hele livet!
På grund af sit alsidige indhold af næringsstoffer er Bio-Strath overalt
i verden anvendt som en tonic, der med lethed kan bruges hver dag
året rundt. Urtegæren sørger for en bedre optagelse af næringsstofferne og derfor en bedre udnyttelse af den mad, du spiser. Det er set
hos børn og voksne i alle aldre, og det er testet og målt på gravide,
børn, atleter, duer og kameler…
.......................................................

Alderdomsproblemer
I to dobbeltblindede studier med hhv. 184 og 75 deltagere så
man over en tre måneders periode en forbedring på følgende områder: korttidshukommelse, evne til at komme sig efter
sygdom, forbedring af kredsløb, træthed, svimmelhed, mental
årvågenhed, søvn, følelsesmæssig stabilitet og mindre apati.
Studierne blev lavet på personer, der var i en begyndende
fase af Alzheimer og andre aldersrelaterede problemer.
Appetitløshed og mangel på næringsstoffer
Bio-Strath regulerer appetitten og kan derfor anvendes til fx
ældre eller syge, der spiser for lidt.
Graviditet - læs her - også selvom du ikke er gravid…
Det er sjældent, der bliver lavet studier på gravide, men
netop de mange års erfaringer med Bio-Strath, hvor man har
set, at det er sikkert og trygt at anvende, fik forskerne til at
se på, om Bio-Strath kunne gøre en forskel gennem

graviditeten. Man så, at kvinderne, uden at tage jerntilskud eller andre kosttilskud, kunne hæve deres hæmoglobin-niveau, hvilket indikerer, at Bio-Strath hjælper med, at
næringsstoffer i maden lettere bliver optaget af kroppen.

Immunsystemet i alle aldre
Vi bliver alle udsat for infektioner, og en enkelt forkølelse
eller influenza om året kan være o.k. for at styrke immunsystemet generelt. Men mere end det er unødvendigt,
irriterende, trættende – og rigtig dyrt for samfundet pga.
sygemeldinger.
Bio-Strath er kendt for sin virkning på netop immunsystemet:
forkølelser, bihulebetændelser, mellemørebetændelser, hals
onde, bronkitis, og influenza. Der er også set god effekt ved
andre lidelser, der involverer immunsystemet, fx ved blærebetændelse og diarré (”Roskildesyge”).
.......................................................

ADD/ADHD
I et forsøg med 18 børn, som alle har diagnoserne ADD eller
ADHD, så man en forbedring hos 2/3 af børnene, hvad angik
impulsivitet, opmærksomhed og koncentration. Faktisk så
man, at samtlige børn blev mindre trætte og fik mere
energi. Man så også positive forandringer i den sociale
adfærd både i skolen og hjemme.

.................................................

Forskning og
erfaringer
– i alfabetisk
rækkefølge

Der er videnskabelig belæg for og erfaringer med:
• Til spædbørn og børn
• Til gravide og ammende
• Til ældre hvor der typisk er nedsat evne til at op
tage næringsstoffer, eller appetitten måske er lille.
• Til at regulere kroppens organer ved kroniske
sygdomme også samtidig med medicin!
• Under og efter akut sygdom.
• Før operationer og efterfølgende til at afkorte
rekonvalescens.
• Ved fysisk og psykisk stress, samt ved
sportspræstationer.
• Mange typer af mental stress, fx ved eksamener,
stress og for meget arbejde.
• Regulering af nervesystemet, herunder hjælp til
ADHD, • ADD samt ved almene problemer med
hukommelse, indlæring og koncentration.

Bedre end influenza-vaccine?
I en undersøgelse med 232 testpersoner, som blev opdelt i fire
grupper, så man, at Bio-Strath grupperne (en gruppe på flydende
Bio-Strath, en gruppe på tabletter) kom lettere og hurtigere gennem
en influenza end både gruppen, der havde fået influenza-vaccine og
kontrolgruppen, som ingen hjælp fik.
.......................................................
: et univers af urter og gær : 11

83 skolebørn fik færre infektioner
- og som positiv sidegevinst lettere ved at gå i skole
De fik alle Bio-Strath i seks måneder og blev sammenlignet
med, hvordan influenza-situationen var i resten af Schweiz.
Man så en klar mindskning af forkølelse, influenza og feber
hos børnene, som samtidig fik forbedret deres mentale
habitus, hvad adfærd angik. Det blev målt på evnen til at
koncentrere sig, lyst til at følge med og være interesseret i
skolen. Både skoletræthed og aggressioner blev mindre.

Hvad du ikke
vidste om immunsystemet
De fleste vil mene, at hjerne og lever er nogle af de
største organer, men rent faktisk vejer lymfocytterne 1,5 kg og er derfor samlet set tungere end de
to livsvigtige organer. Lymfocytterne er dog spredt
ud i hele kroppen – og vi danner en million nye
lymfocytter i sekundet!

Indlæring, koncentration og hukommelse
I et dobbeltblindt studie over 12 uger, hvor hverken læger,
lærere eller elever vidste, hvem der fik urtetabletter, og
hvem der fik snydepiller, så man en forbedring på 64 % i
gruppen, der fik Bio-Strath tabletter i forhold til kun 10 %
forbedring i kontrolgruppen.
Man målte følgende parametre: koncentration, træthed,
nervøsitet, fysiske og mentale præstationer, modstandskraft
og vitalitet. I et lignende forsøg med 24 skoleelever så man
gennem tre måneders brug af Bio-Strath en forbedring af
børnenes karakterer. Se også studier under ADD/ADHD.
Kemoterapi og strålebehandling.
En nysgerrig speciallæge i kræft (onkolog) var interesseret i
at se, om Bio-Strath kunne gøre en forskel for patienterne
gennem et behandlingsforløb med strålebehandling og
kemoterapi.
Man målte på ni forskellige symptomer, som ofte optræder
hos cancerpatienter, og ud af de ni målbare parametre
så man en forbedring på seks af symptomerne: malaise,
træthed, søvnproblemer og appetitløshed.
I forsøget indgik 40 cancerpatienter.
I et andet forsøg med 177 cancerpatienter, som var under
strålebehandling, så man også en forbedring af både appetit,
lyst til fysisk aktivitet og en positiv effekt på vægten, på blodværdier som fx hæmoglobin - og i det hele taget blev der
rapporteret en bedre livskvalitet.
Bio-Strath er ikke et alternativ til lægernes behandling, blot
en støtteterapi undervejs i forløbet.
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Knogleskørhed
Et nyligt publiceret studie fra Italien dokumenterer, at
Bio-Strath kan forebygge og modvirke knogleskørhed.
De vigtigste fund i studiet viser, at Bio-Strath :
• Favoriserer dannelsen af celler, som opbygger knogleog benmassen (osteoblaster)
• Reducerer dannelsen af osteoclaster, som nedbryder
knogle- og benmassen
• Øger effekten af andre behandlingsformer
Undersøgelsen viser, at Bio-Strath positivt påvirker og
modulerer forskellige gener og signalstoffer og regulerer
hele knogleopbygningen.
En korrekt balance mellem benopbyggende osteoblaster
og bennedbrydende osteoclaster er helt afgørende for et
sundt skelet.
Hvis nedbrydningen af bensubstans er større end nydannelsen, vil man udvikle knogleskørhed. Bio-Strath påvirker
netop denne balance, så man undgår at tabe mere benmasse,
end man bygger op.

Nervesystemet
Kigger man på erfaringer fra især børn, rapporterer rigtig mange forældre, at de har givet Bio-Strath for deres
forkølelser og mellemørebetændelser, men at det var
bemærkelsesværdigt, hvordan deres børn også blev mere
rolige i hverdagen, sov bedre om natten og i det hele taget
fik en mere positiv adfærd. Der er ikke forskel på børn og
voksne, hvad problemstillinger med nervøsitet, uro og
irritabilitet angår, men det er værd at prøve, også set i
lyset af de gode erfaringer med ADHD børn.

Husk lægen, hvis du er
i tvivl om, hvad du fejler! En halsinfektion
og lungebetændelse skal muligvis behandles
med penicillin, og det skal lægen afgøre!

Hvert år siden 1963 har
fabrikken i Schweiz doneret Bio-Strath
til indiske børn og voksne, som har brug for et
ekstra tilskud til at skabe en sundere hverdag.
Det er gennem de mange år blevet til
400.000 liter Bio-Strath.
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Selv kameler
nyder godt af Bio-Strath,
hvor den styrkende eliksir
bruges før væddeløb.
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Sportspræstationer
- elitesport

Er du ivrig sportsudøver og ovenikøbet
dyrker sport på eliteplan, har du måske
opdaget, at det kan gå ud over dit immunsystem, så du lettere bliver offer for infektioner. Et studie offentliggjort i British
Journal of Sports Medicine konkluderer, at
immunforsvaret blev mindre belastet hos
maratonløbere end normalt, og at det er
sikkert at bruge før, under og efter konkurrencen. Bio-Strath er testet af anti-doping
institutionerne.

Træthed
Fordi Bio-Strath hjælper til en bedre optagelse af næringsstoffer, og fordi drogernes aktive indholdsstoffer hjælper
bl.a. nervesystemet, er Bio-Strath brugt som et tonikum til
at styrke kroppen generelt. Kan derfor bruges både til at
forebygge træthed, men også behandle kronisk træthed pga.
sygdom eller alment lavt energiniveau.

Fra dueløb til
finske orienteringsløbere.
Finske orienteringsløbere fik øje
på Bio-Strath, da de så duer blive bedre
til at orientere sig i luften.

.......................................................

Tonikum er et gammelt naturmedicinsk begreb fra før den tid, hvor
man vidste, hvordan nervesystemet, immunforsvar og hormonsystem
arbejder sammen om at holde kroppen sund. I dag forstår man bedre
og bedre de mekanismer, der har gjort, at urter har haft så stor en
plads i alle folkeslags behandlingsstrategier.
.......................................................

................................................................................................................

Gennem 1880 spørgeskemaer besvaret af brugere af Bio-Strath så man et væld af positive egenskaber. Ingen medicin, ej heller kosttilskud og
lignende virker 100 % på alle deltagere i et forsøg, men resultatet var alligevel forbløffende:

Indikation:

Forbedring

Ingen mærkbar forskel

1. Træthed inkl. skoletræthed

88,6 %

11,4 %

2. Dårligt immunforsvar

79,2 %

20,8 %

3. Dårlig koncentrationsevne

79,4 %

20,6 %

4. Hjælp efter akut og kronisk sygdom

80,7 %

19,3 %

5. Som back-up på slankekure

76,4 %

23,6 %

6. Fitness og sportspræstationer

83 %

17 %

................................................................................................................

.......................................................
.......................................................

Et selvkonserverende produkt skaber fem års holdbarhed
Bio-Strath er på grund af fremstillingsmetoden med gær, som har
gennemgået en plasmylose, hvor gæren ikke længere er aktiv, selvkonserverende.
.......................................................

.......................................................

Også dyr bliver behandlet med Bio-Strath – Animal-Strath
Animal-Strath er afprøvet på mange forskellige typer dyr, men det
er ikke længere tilladt at afprøve produktet på produktionsdyr uden
specielle tilladelser. Det er ærgerligt, for bl.a. har et forsøg på danske
grise i Vestjylland vist, at Animal-Strath var virksom mod akut diarre,
og det regulerede også immunsystemet generelt, så man kunne undgå
så stort forbrug af penicillin.
.......................................................

Til alle organsystemer
Det var allerede i 40’erne, at ophavsmanden til Bio-Strath, Walther
Strath-Meyer, tænkte, at man måtte kunne kombinere gær og urter.
Gær har som organisme mulighed for at suge alverdens ting til sig,
hvorfor ikke få gærceller til at optage forskellige urter? Den tyske
pioner valgte urter til alle organsystemer i kroppen: immunsystem,
nervesystem, hormonsystem som de overordnede organsystemer, der
styrer alle de andre organer, og derefter valgte han urter til fordøjelsen, luftvejene og til urinvejene.
Kun tre mennesker på fabrikken kender den nøjagtige sammensætning
af Bio-Strath. For man kan ikke patentere urter, de tilhører naturen,
men man kan beskytte sit gode navn og rygte – og forskningen – mod
tilfældige efterligninger.
.......................................................

.......................................................

Se også vores fabrikstur på film!
www.sund-forskningonair.dk

Bio-Strath fås som eliksir, dråber eller tabletter
I eliksiren er der tilsat lidt honning, maltekstrakt og orangejuice af hensyn til smagen, men ellers er mængden af
næringsstoffer og aktive stoffer fra urter ens pr. dagsdosis.
.......................................................
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Kom med på tur til Alperne i Schweiz, kom med
på en tur gennem 16 siders viden om Bio-Strath
Bio-Strath til alle aldre
Der er videnskabeligt belæg for og erfaringer med:
• Til spædbørn og børn
• Til gravide og ammende
• Til ældre, hvor der typisk er nedsat evne til at optage næringsstoffer, eller appetitten måske er lille
• Til at regulere kroppens organer ved kroniske sygdomme, også samtidig med medicin!
• Under og efter akut sygdom
• Før operationer og efterfølgende til at afkorte rekonvalescens
• Ved fysisk og psykisk stress samt ved sportspræstationer
• Mange typer af mental stress, fx ved eksamener, stress og for meget arbejde
• Regulering af nervesystemet, herunder hjælp til ADHD, ADD samt ved almene problemer med
hukommelse, indlæring og koncentration
Hvordan er produktet produceret?
Og hvad med de 35 videnskabelige studier, hvad siger de? – og erfaringerne?
Bliv klogere på gærens mysterier, og hvorfor netop Bio-Strath har været solgt siden 1961 og
eksporteres til 53 lande, hvor det anvendes til børn og voksne, kameler og duer.
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