Studier av Oralmat Rugspiredråper
Et naturterapautisk fenomen, som i snart 20 år har vært tilgjenglig på det internasjonale
marked, presenteres nå for norske forbrukere her på nettet. Oralmat Blå er et patentert
uttrekk fra rugspirer som høstes når det er på sitt mest næringsrike. Biodynamisk kultivert
Oralmat Blå (blue label) er fremstilt av rugspirer som dyrkes biodynamisk, en
kultivasjonsmetode som ble utviklet av Dr. Rudolf Steiner allerede i 1924. Metoden går ut på
å gjødsle med stoffer fra oppmalt dyrehorn (revir) rik på vitaminer, mineraler og sporstoffer
som gir optimal næring til jordmonnet og særdeles gunstige vekstvilkår.
Myriader av næringstoffer
Resultatet er råvarer, spesielt rike på betaglukaner, skvalen, koenzym Q10, fytoøstrogener,
genistein, daidzein, matairesinol, fytosteroler og steroliner, i tillegg til sporelementer av
mineraler, vitaminer, enzymer, proteiner og fettsyrer.
Terapeutisk effekt er godt dokumentert.
Klinisk effekt er et resultat av synergieffekt, hvor synergien fra forbindelsene samlet, er langt
kraftigere enn virkningen av hver enkelt forbindelse. Oralmat Rugspiredråper har klinisk
dokumentert sin egenskap til å påkalle både lokal og systemisk immunrespons.
Immunmodelator
Synergieffekten er et naturfenomen typisk for planter.
Synergieffekten fra Oralmat Blå setter i gang gunstige prosesser organismen til pattedyr,
inkludert mennesker, som normaliserer kroppsfunksjoner, øker energinivået og bedrer
livskvaliteten.
Det finnes uttallige rapporter fra brukere og medisinsk personell om rugspirers fenomenale
helbredelsesevne av astma, betennelse, bronkitt, KOLS, smittsomme sykdommer, allergier,
sår og skader, og andre indikasjoner hvor Oralmat Acno krem, Oralmat rugspiredråper og
rugspray har erstattet legemidler.
Rug og spirer har helbredende effekt uten bivirkninger!
Friskmeldt fra hjertesykdommen Perikarditt (engelsk tekst)
-I was rushed in to hospital and hooked up with cardiovascular equipment...specialist came
in and advised me I was not having a heart attack, but was battling with a Pericarditis attack
(caused by coxsackie virus).
They had been taking blood to pathology every 15 minutes and could not believe what they
were seeing... apparently my immune system was so strong it had been killing off the virus at
such a rate there was no damage to my heart muscle or any other part...this the doctors
advised did not happen in their experience...
I must consider myself as very fortunate, and the reason for that I believe is that I have been
taking Oralmat Blue every day for the last 3 years.
John Chadderton, Director of Power Labs W.A.
Reddet av rugspire-ekstrakt: Dråper av et ekstrakt fremstilt av rugspirer ble redningen for
Harald Hoel. Daglige runder med oppkast, timelange hosterier og stort søvnunderskudd i

forbindelse med lungesykdommen KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), forsvant på
under en måned. Han var modig som trosset legen og kastet legemidlene i søppla og byttet
til Oralmat Blå høsten 2006. At han ikke har vært syk en eneste dag siden, bekrefter at han
tok det rette veivalget.
Da sønnen så hvilken effekt dråpeterapien hadde på faren, bestemte han seg for å ta
Oralmat Blå mot sin astma som han hadde vært under behandling for i 13 år. Han ble frisk
på fem uker. Harald deler gjerne sine erfaringer med andre og kan nås på tlf. 62 57 26 17 /
970 78 452.
Frisk fra Astma
I april 1999 utførte det Australske sykehuset John Hunter Hospital en kontrollert, klinisk
studie av rugspiredråpenes effekt på pasienter med moderat astma. I løpet av studien
fortalte pasientene at de følte seg bedre, samt at det ble lettere å trene og at de opplevde en
betydelig bedret lungefunksjon.
Legene som utførte studien, konkluderte i sin sluttrapport med at pasienter som foretrakk
alternativ behandling fremfor tradisjonell medisinsk behandling, anså Oralmat Blå som et
kvalifisert alternativ som burde finne støtte i fagmiljøet
Dr. Dan Rubin behandlet HIV/AIDS-pasienter med Oralmat Blå i en offentlig klinikk i USA,
hvor nitti prosent av pasientene med fremskreden AIDS har astma.
Nesten alle tilfellene han behandlet med rugspiredråpene Oralmat Blå, ble kvitt sin astma.
Behandlingen ble omtalt i fagtidsskriftet the Journal of Orthomolecular Medicine
Hindrer ukontrollert cellevekst i brystkreft med 89%
En evaluering av Oralmat Blå(blue label) i en in vitro (lab) studie for anti-tumor aktivitet i 5
krefttyper ble nylig gjennomført av Department of Pharmacy, Faculty of Health Sciences,
University of the Witwatersrand, Sør-Afrika.
Professor Moodley og Ntyiso Shengwenyana som var ansvarlige for evalueringen,
rapporterte at uttrekk av rugspirer (Oralmat Blå) forårsaket en konsentrasjonsrelatert
undertrykkelse av cellespredning hos alle 5 krefttypene. Oralmat Blå hindret cellespredning
(spredning av kreftceller) prosentvis -følgende:
Karcinom i lever - 89%
Kronisk myeloid levkemi (blodkreft) - 78%
Renal (nyre) kreft - 52%
Brystkreft - 89%
Leverkreft - 55%
Undertrykkelsen av cellespredningen, sa de, var tilsvarende eller større enn det man
oppnådde med medisinsk behandling med cytotoksiske antibiotika, (eksempelsesvis;
epirubicin og daunorubicin - red. anm.). Observasjoner syntes videre å bekrefte at
virkestoffene i rugspirer ikke er giftige for kreftceller og friske celler i motsetning til de
ekstremt giftige cytotoksiske legemidlene. Deres evaluering støtter det mange andre
uavhengige studier viser, nemlig at fytoøstrogener som lignaner og isoflavoner i rug,
blokkerer mekanismer nødvendig for tumorvekst, og reduserer vekst og spredning av ulike
krefttyper og angiogenesis.
I Rug (Secale cereale) finner man også fytosteroler og steroliner. Dette er fettsyrer som
modulerer (forsterker) immunsystemets T-celle funksjoner ved å fremme celledeling og

sekresjon av viktige, oppløselige stoffer kjent som lymfokinaktiverte dreperceller
(lymfocytter).

Økning av T-celler(lymfocytter) hos HIV-syke
I 2001, i en artikkel i Vol.16-utgaven av the Journal of Orthomolecular Medicine - skriver Dr.
Daniel Rubin og Dr. Stephen Levine at Oralmat Blue er primært en immunmodulator. I en
studie titulert som Oralmat Blå og HIV sykdom - ble det rapportert 5 tilfeller som illustrerte
den terapeutiske effekten av Oralmat Blå hos HIV syke. I alle 5 tilfellene økte antallet T-celler
samtidig som virusbelastningen sank,når de HIV-smittede sto på Oralmat Blå terapi.
Artikkelen setter fokus på Oralmats evne til å behandle en rekke ulike indikasjoner, og
konsekvensen av dette, ikke bare som et naturlig forsvar på immunologinivå, men også
mentalt, via interaksjon på nevrohormonelt nivå, ved å bedre livskvaliteten.
De to legene som skrev artikkelen, konkluderte med at styrkingen av immunfunksjonen hos
HIV-smittede er et gjennombrudd i deres individuelle helse.
Basert på de 5 tilfellene som ble presentert i fagtidsskriftet, parallelt med pågående studier
med lignende resultater, mener de to legene at Oralmat Blå burde anbefales alle med HIV,
uansett nivå.
Aktiverer sentralnervesystemet
Daglig leder for Neuropsychology Laboratory at Swineburne University - Australia, utførte
nylig en studie av effekten av Oralmat Blå målt med EEG.
EEG-profilen av 25 deltagere ble studert.Formålet med studien var å eksaminere effekten av
delta og teta, alfa og beta frekvens av EEG etter at deltagerne fikk Oralmat Blå. EEG profil
har tradisjonelt blitt anvendt i psykofarmakologi for å identifisere hvilken effekt et nytt
legemiddel har på den menneskelige hjerne.
Resultatene fra studien indikerte at Oralmat Blå ga en betydelig økning i deltaaktiviteten, og
reduserte betaaktiviteten, spesielt ved elektrodepunktene på pannen.
Pannen og fremre del av hjernen synes å være involvert i funksjoner og
stabiliseringsprosesser som synes å styre ulike emosjonelle og adferdsrelaterte prosesser
som sammen synes å ha betydning for underliggende, subjektive nivåer av humør,
personlighet, og evnen til følelser. Dette kan bidra til å forklare de emosjonelle og
adferdsmessige endringer som finner sted hos mange Oralmat brukere.
Det er i følge forskerne hevet over tvil at rug opptrer aktivt i sentralnervesystemet, som blant
annet fører til at man slapper bedre av, og hviler bedre for å hente seg inn. Resultatene fra
studien indikerte en klar, kinetisk profil.
Fremmer sårtilheling
Åpne sår av ulike årsaker har ofte det til felles at det går verk i såret mens det gror, noe som
gjerne forsinker helingen og ofte etterlater arr.
Særlig med større sår, som alvorlige forbrenninger hvor hele huden er borte, kan slike
forhold føre til komplikasjoner og mye smerte. Sår som dusjes med Oralmatspray, gror raskt
uten fare for arrdannelse eller infeksjoner, viser studier på mennesker og dyr.
Nøytraliserer PMS svingninger
Leger i Australia foreskriver Oralmat Blå til kvinner som søker hjelp til PMS plager.

Forbrukerrapporter viser at ikke bare får kvinner flest god effekt mot PMS med
rugspiredråpene, lindring inntreffer gjerne fire ganger raskere enn fra andre midler, og uten
bivirkninger.
Østrogenterapi
juli 1998-utgaven av the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism kan du lese en
artikkel om fytoøstrogener og adaptogener.

I

Artikkelen refererer til fytoøstrogener som inneholder isoflavoner.
Isoflavoner er østrogenlignende stoffer som opptrer som adaptogener, og belyser hvordan
adaptogener opptrer: Ved for mye østrogen, vil adaptogenet forhindre at flere østrogener
fester seg til østrogenreseptorer.
Ved for lite østrogen, vil adaptogenet supplere. Det er det som kjennetegner adaptogener.
(To adapt, å tilpasse. red.anm.) Isoflavoner har både østrogeniske og antiøstrogeniske
egenskaper.
Disse funnene, og andre funn hvor spesifikke plantestoffer har blitt studert, gir innsikt i de
fenomenale egenskapene planter har, og Oralmats terapeutiske verdi som naturmedisin.
Fytoøstrogener, slik de opptrer i Oralmatproduktene, tilbyr symptomatisk lindring uten
bivirkninger.
Østrogenisasjon forebyggelse av pseudo-østrogen i miljøet
Fytoøstrogener lik de man finner i rug, arbeider for å gjenopprette kroppens delikate
hormonbalanse ved å blokkere virkningene fra det å ha for mye østrogen, enten det
stammer fra legemidler eller naturlige kilder.
Oralmat Blå tilbyr en preventiv behandling for hormon-relatert kreft som følge av
miljøbelastede forurensninger av en type kjent som pseudo-østrogener eller falske
østrogener.
Som kosttilskudd
Rugspiredråpene arbeider for å styrke og normalisere immunsystemet, og hever
homeostasen. (Opprettholdelse av likevekt, forholdet mellom kroppsfunksjoner - red.anm.)
Derfor vil bruk av Oralmat Blå mot f.eks. astma, KOLS eller andre spesifikke lidelser ikke
bare fremme bedring fra disse, men for allmenntilstanden generelt, med den følge at man
står sterkere rustet mot å bli rammet av andre sykdommer.
Oralmat Blå tilbyr helsebevisste mennesker et næringsrikt kosttilskudd, med virkningen av en
naturmedisin, hvis daglig bruk på sikt kan bidra til god helse uten sykdom.

