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Foreleser:
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MD(Kiev), MHSc(Sydney), ND(Canberra), NLP(Sydney),
BR(Kiev), BM(Germany)
Member of International Association of Integrative Medicine
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Har over 30 års erfaring innen både konvensjonell
medisin og komplementær medisin. har undervist ved
Ukraine State Medical University, og deltatt i
forskningsprosjekter på immunstatus og forebyggende
metoder for bedre helse.
Var medlem av en forskningsgruppe som studerte
hvilken effekt kjernekraftulykken i Chernobyl hadde på
befolkningen i området. Samtidig som hun brukte mye
tid på behandling av barn som ble skadet i ulykken.
Valentina Szabo kommer opprinnelig fra Ukraina, bor
nå i Australia hvor hun har fullfurt master of health
science ved Sydney universitet. I tilegg har hun fullført
utdannelser i naturopati og biologisk medisin.
I sin praksis har Dr Szabo spesialisert seg i biologisk
medisin og homotoxikologi, og da spesielt innenfor
behandling og kontroll av autoimmune lidelser.

Seminaret omfatter blant annet
følgende tema:
Oksidativt stress
Hovedkilder til reaktive oksygenradikaler
og homotoxiner.
• Eksogene homotoxiner
• Endogene homotoxiner

Kronisk inflammasjon

Svekket forsvarssystem
•

Hvilken rolle spiller de regulatoriske
T –lymfocyttene. Normalfunksjon og ved
autoimmune sykdommer

•

Svekket granulocytt og monocytt funksjon

•

Svekket endotel funksjon

•

Uballanse i hormon status

Det levende matrix
Extracellulær matrix, intracellulær matrix og
intranuklear matrix. Normale matrix funksjon og
matrix ved autoimmune lidelser

Hvordan autoimmune sykdommer
Påvirkes av:

Diseas Evolution Table

•

Livsstil

•

Kosthold og vann

•

Kosttilskudd

•

Probiotika

Analyser
ESR og C-reaktiv protein som markør for graden
av inflammasjon og progresjon i behandlingen.
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