Eubioza na żywo – spis tematów
(23.12.2021)
Alergia:

Skąd się biorą alergie?

Autoimmunologiczne choroby:

Wojna domowa — skad się biorą choroby
autoimmunologiczne?
Dlaczego mój organizm walczy sam ze sobą?

Candida:

Dwa oblicza Candidy

Choroby kobiece:

Czego ginekolog ci nie powie –i dlaczego?
Czego ginekolog ci nie powie – i dlaczego? (ciąg dalszy)

Choroby serca

Nieszczelne jelita – nieszczelne serce

Cukrzyca:

Cukrzyca to nie choroba

Depresja:

Smutne jelita – smutna głowa, czyli od dysbiozy do depresji

Dietetyczne produkty:

Chcesz schudnąć? Unikaj produktów dietetycznych

Diety:

Chcesz schudnąć? Nigdy nie stosuj diety odchudzającej
Skąd się bierze efekt jo-jo i jak go uniknąć?

Dysbioza:

Dysbioza -- matka wszystkich chorób

Jelita:

Irytująco drażliwe jelito
Nasze fascynujące jelita — część 1
Nasze fascynujące jelita — część 2
Jelito dziurawe jak sito -- jak temu zaradzić?
Wszystkie choroby zaczynają się w jelitach
Zdrowie zaczyna się w jelitach

Nieszczelne jelito:

Jelito dziurawe jak sito -- jak temu zaradzić?
Nieszczelne jelita – nieszczelne serce
W jaki sposób nieszczelne jelito wpływa na cały organizm?

Odchudzanie:

Dlaczego nie mogę schudnąć?
Dlaczego nie mogę schudnąć? Czego dietetyk ci nie powie
Chcesz schudnąć? Nigdy nie stosuj diety odchudzającej
Chcesz schudnąć? Unikaj produktów dietetycznych

Odporność:

Chcesz być odporny? Bądź dobry dla swoich bakterii
Człowiek, którego wnętrze jest zdrowe, nie choruje
Jelita — centrum odporności
Na odporność – mikrobiom

Poród:

Bakterie mamy od mamy

Prebiotyki Probiotyki:

Probiotyki czy prebiotyki? Kiedy jedna literka czyni ogromną
różnicę
Puszcza musi zasadzić sie sama
Bakterie nie rosną na drzewach
Bądź dobry dla swoich bakterii

Przeszczep kału

Transkupancja – kiedy cudza kupa ratuje życie

Suplementy:

Vianesse – niezbędnik diety i eliminator suplementów

Tarczyca:

Tarczyca rządzi ciałem, a tarczycą – jelita

Wykład dr Chutkan:

Żyj brudniej, jedz czyściej

Wykład dr Collen

Czy tyjemy od swoich bakterii?

Wykład dr Enders

Dyskretny urok jelit

Wykład dra Kellmana:

Musisz inaczej leczyć!
Zapomniany narząd

Zapalny stan

Gdy płoną jelita, płonie całe ciało

Zespół jelita drażliwego

Irytująco drażliwe jelito

