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Pasożyty  - co o nich wiemy? 
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Pasożyty – prawie każdy je ma (90% a 
nawet 100% ludzi, wg różnych danych) – 

prawda, czy mit? 
 
                   
 
 



Pasożyty – co to jest? 
Pasożyty wewnętrzne (endogenne) to organizmy cudzożywne żyjące wewnątrz 

innego organizmu  (żywiciela), który jest dla nich źródłem pożywienia.  
Organizm ludzki jest  żywicielem pośrednim (żerują larwy, postać dorosła 

dojrzewa  w innym nosicielu np.  zarodźca pasmowego wywołującego malarię),  
lub  ostatecznym ( pasożyt dojrzewa i rozmnaża się, np. niektóre rodzaje 
tasiemca)  dla ponad pięćdziesięciu  (niektóre źródła: ponad 300) rodzajów 
pasożytów (źródło: Wikipedia). 

 Pasożytami, najczęściej pojawiającymi się w organizmie ludzkim, są:  
1. Pierwotniaki (jednokomórkowce),  przykładowo.: 
•  Lamblia jelitowa – najczęściej spotykany pierwotniak u człowieka, choroba – lambioza ( 

giardioza ) ocenia się zarażenie  -ok. 10% dorosłych i 25-50% dzieci;  lokuj się w: 
dwunastnicy, kosmkach jelitowych,  drogach żółciowych i pęcherzyku żółciowym 

• Toxoplasma gondii wywołuje toksoplazmozę, pierwotniak, przenoszony na człowieka za 
pomocą kału zwierząt lub surowego mięsa; dojrzałość płciową osiąga w organizmie kotów; 
częste zakażenie ludzi, najczęściej pozostaje w stanie uśpienia; choroba – objawy 
grypopodobne, ale może prowadzić do zapalenia opon mózgowych, mięśnia sercowego, 
ośrodkowego układu nerwowego. 

• Trichomonas vaginalis , rzęsistek, wywołujący rzęsistkowicę, przenoszony drogą płciową, 
• Pierwotniaki z rodziny Giardia – zakażenie w wyniku dostania się fekaliów do wód pitnych, 

kontakt płciowy, kontakt z odchodami zwierząt; objawy choroby: bóle brzucha, gazy, 
nudności, wodniste stolce, brak apetytu. 

• Ponadto pierwotniaki występujące występujące w strefie tropikalnej i subtropikalnej, 
wywołujące: śpiączkę afrykańską (śmiertelna), malarię itp.. 
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Pasożyty – cd. 

Pasożytami  obecnymi u ludzi mogą być także:  
2. Płazińce, m.in..:  

– różne rodzaje tasiemca 
–  przywry (np. przywra krwi – niszczy naczynia krwionośne pęcherza 

moczowego) 
3. Obleńce (nicienie), m.in..  

– glisty ludzkie,  
– owsiki,  
– włosogłówka,  w jelitach, żywi się krwią, może wywołać anemię  
– tęgoryjec dwunastnicy ( żywi się krwią w dwunastnicy) 

4. Grzyby - różnego rodzaju pleśnie 
Uwaga:  często mówi się o grzybicy (kandydozie),  wywołanym przez  
drożdżak Candida albicans zaliczany do tzw. grzybów oportunistycznych  
(komensalnych),  przekształcający się w grzyba o tej samej nazwie 

5. Bakterie, wirusy. 
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Pasożyty  - każdy je ma? 
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To prawda - jest bardzo prawdopodobne, że 
prawie każdy ma jakieś pasożyty. 

 
Problem w tym, że najczęściej w rozumie się pod 

tym pojęciem: tasiemce, glisty ludzkie, owsiki – i w 
takim rozumieniu nie jest prawdą, że są one tak 

powszechne. 
 
                   
 
 



Objawy, choroby od pasożytów 
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Pasożyty mogą wywołują wiele dolegliwości, m.in.: 
-przewlekłe osłabienie 
-często  przeziębienia, infekcje dróg oddechowych zatok,  
-różne problemy trawienne ( wzdęcia, gazy, niestrawność, nudności, 
biegunki itp.) 
- alergie i nietolerancje pokarmowe 
- anemię 
- nadmierne przybieranie na wadze, lub chudnięcie 
-choroby weneryczne 
-różne  inne choroby ( np. zapalenie opon mózgowych, serca itp.).  
- swędzenie skóry, wysypki i inne zmiany skórne 
-cysty  umiejscowione w różnych miejscach w organizmie 
-nudności, wymioty 
-Inne objawy  (źródło: „J.Brejecka -Pamungkas „Bogate życie wewnętrzne” 
czasopismo „O czym lekarze ci nie powiedzą”, nr 10/2018) 
 

                   
 
 



Objawy nie tylko od pasożytów 
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Problem w tym, że nie można zbyt łatwo wyciągać wniosków: np. nie zawsze 
problemy  jelitowe świadczą o obecności pasożytów – może to być np. zespół 
SIBO, od  skrótu angielskiej nazwy  (Small Instestine Bacterial Overgrowth), 
czyli Przerost Bakterii w  Jelicie Cienkim, lub Zespół Rozrostu Bakteryjnego 
(ZRB). 
 
W  układzie trawiennym  największe zgromadzenie bakterii znajduje się w 
jelicie grubym. W jelicie cienkim powinno być ich stosunkowo mało. Wskutek 
różnych nieprawidłowości może dojść do nadmiernego rozrostu różnych 
bakterii w jelicie cienkim, także tych, które w jelicie gruby spełniają pożyteczną 
rolę, takich jak Lactobalcillus oraz Bifidobacterium) i mogą one, ale 
niekoniecznie,  pochodzić z jelita grubego.  
 SIBO - jaki sytuacjach? 
 

                   
 
 



Co wiemy o naszych bakteriach 
1.  99 proc. bakterii zamieszkujących nasz organizm  - w 

jelitach, zwłaszcza  jelicie grubym ( 97 % - R. Sender ) . 
Ponadto - w jamie ustnej,w pochwie (kobiety, na skórze. 

2. Mikrobiota jelitowa („flora bakteryjna”) Mikrobiota, to 
całkowita pula  organizmów w naszym organizmie. Są to przede 
wszystkim bakterie,  ale także – wirusy, grzyby, protisty (pierwotniaki),  
ponadto robaki (na tyle duże, że nie zalicza się ich do 
mikroorganizmów.)  Możemy więc mówić  o mikrobiocie jelitowej, 
mikrobiocie skórnej itp.. 

3. Dawnie uważano, że  człowiek ma w sobie i nas obie ok.  
100 bln komórek bakterii. Obecnie przyjmuje się: 
 Ok.  37 bln komórek ludzkich ( badania: Eva Bianconi z zesp., 

2013 ) 
 Ok. 39 bln komórek mikrobioty (publikacja Ron Sender, 2016) 

4. Podział bakterii w jelitach: 
_     Prawidłowa (fizjologiczna) bakterie  korzystne, np. Bifidobacterium, 

Lactobacillus 
– bakterie potencjalnie chorobotwórcze, tzw. oportunistyczne, lub 

komensalne  -  pożyteczne, ale  przy osłabieniu organizmu są  groźne, 
np. E.Coli z jelita grubego, przechodzi do ukł. moczowego 

– patogenne, czyli chorobotwórcze (np. Clostridium – często po  
kuracji antybiotykowej, zakażenie w szpitalach - powodują biegunkę). 
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źródło:  
1.art.  Mikrobiota” dr nauk 
med. Mirosław Mastej, 
„hipoalergiczni”. 
2.Giulia Enders „Historia 
wewnętrzna”, 
3. J.Olszewska, E.K.Jagusztyn 
Krynicka, art. na temat 
Human Microbiome Project, 
www.pm.microbiology.pl, 
2012 
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Zakwaszenie organizmu 
Zakwaszenie – to zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej. Optymalne pH naszej 

krwi świadczące o pełnej równowadze – to 7,35-7,45 (odczyn lekko zasadowy). 
 
Długotrwałe zakwaszenie może być przyczyną dolegliwości:   
o syndrom przewlekłego zmęczenia, brak koncentracji, zaburzenia snu, osłabienie 

odporności, alergia, bóle głowy, częste infekcje, kruchość i łamliwości paznokci, 
wypadanie włosów. 

o Stany zapalne błony śluzowej żołądka, zaparcia, problemy trawienne, wzdęcia, 
schorzenia pęcherzyka żółciowego. 

o Zakwaszenie  sprzyja rozwojowi chorób: nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, 
osteoporoza, nowotwory, astma, choroby stawów (zwyrodnienia, dna 
moczanowa), nadwaga.  

Podstawowa przyczyna zakwaszenia:  złe nawyki żywieniowe, długotrwały stres, 
zaparcia (zakwaszają organizm), brak ruchu (niedotlenienie powoduje zakłócenie 
równowagi kwasowo-zasadowej). 
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Wg Russela Jaffe (amerykański lekarz i badacz), aby doprowadzić do równowagi kwasowo-
zasadowej,  proporcje między posiłkami alkalicznymi i zakwaszającymi: 80% - 20%. W 
późniejszym okresie 60% – 40% (inne źródła : 70% do 30 %). W naszej diecie jest 
odwrotne. 
Dietę alkaliczną  ( 80- 20%) poleca m.in. American Cancer Society (Amerykańskie 
Stowarzyszenie Onkologiczne) , jako główny czynnik   profilaktyki nowotworów .  
 



Zakażenie pasożytami często wiąże się  z zakwaszeniem 
organizmu, pracą w stresie,  brakiem aktywności fizycznej ( 
niedotlenie, gorsza przemiana materii) - organizm może być wtedy 
zakwaszony. 

Duo Life ProDeacid ma  na celu odkwaszenie organizmu i poprawienie 
pH, oczyszczenie z toksyn. Uzupełnia mikro- i makroelementy, 
wspomaga regenerację i prawidłowe funkcjonowanie organizmu.  To 
ułatwi   walkę  z pasożytami. 

W skład ProDeacid wchodzą wyciągi z  certyfikowanych upraw:  
czerwonego buraka, bakłażana, owoców  mango, kiwi, grapefruita, 
winogron kiełki prosa oraz unikalna, opatentowana  formuła 
antyoksydantów. 
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Duo Life ProDeacid 

Które produkty 
Duo Life pomogą 
Od czego 
rozpocząć? 
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Chlorofil 

Chlorofil odkwasza organizm, stwarza więc warunki niekorzystne dla rozwoju 
bakterii chorobotwórczych. Ma działanie antybakteryjne oraz właściwości 
oczyszczające organizm.  
Pomaga odbudować prawidłową florę jelitową, która  - między innymi  - chroni 
nas przed mnożeniem się drobnoustrojów i grzybów w jelitach. Wspiera 
regenerację organizmu, wzmacnia system immunologiczny, dzięki czemu 
organizm łatwiej radzi sobie z patogenami. 
Chlorofil zawiera: olejek miętowy ( środek antyseptyczny, oczyszczający 
organizm, niszczący drobnoustroje) , młody jęczmień, lucernę,  chlorellę. 
 
 
 



    
  Duo Life Aloes zawiera sok z aloesu, miąższ z aloesu, miód wielokwiatowy, 

ekstrakt z oregano. Pomaga w oczyszczeniu organizmu z zalegających w nim 
toksyn, także dzięki temu, że usprawnia gospodarkę wodną. Pomaga w 
regeneracji organizmu. Wzmacnia także odporność organizmu, co może  być 
istotne w walce z pasożytami. 

Aloes  regeneruje także jelita,  co pomoże, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z 
objawami  istnieniem nietolerancji pokarmowych (naruszenie szczelności 
jelit). 
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Duo Life Aloes  

Gdy obecności 
pasożytów 
towarzyszą 
problemy jelitowe 



BorelissPro 
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Dzięki synergicznemu połączeniu poszczególnych składników udało się 
uzyskać  moc działania nawet 500x większą niż tych  samych składników 
osobno. 
 
Oprócz wsparcia w zwalczaniu boreliozy, BorelissPro wspiera organizm w 
usuwaniu wszelkiego rodzaju pasożytów oraz ogranicza ich rozwój w 
organizmie. Hamuje rozwój chorobotwórczych  bakterii oraz  wirusów.  
 
Usprawnia pracę wątroby, dzięki czemu wzmacnia odporność organizmu. 
Składa się z  10-krotnie zagęszczonego ekstraktu z: ziela czystka, czosnku, 
korzenia szczeci pospolitej, rdestu japońskiego, oregano oraz opatentowanej 
formuły antyoksydantów. 
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 Trzeba pamiętać, że produkty Duo Life, mogą być 
pomocne przede wszystkim w profilaktyce.  
Jeżeli czujemy się źle i podejrzewamy obecność 
pasożytów, trzeba zgłosić się do lekarza i potrzebne 
jest leczenie: 
-Antybiotyki lub produkty ziołowe ( w tym np. piołun, 
olejek z dzikiego oregano itp.) 
-Odpowiednia dieta. 
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http://zdrowezycie.edu.pl/ 

 
 

ZDROWE ŻYCIE  
dr Ada Kostrz-Kostecka 

tel. 0-693 849-096 
ada.kostrz-kostecka@wp.pl 
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