
	  

inbjuder	  till	  föreläsningar	  om	  

Hälsomineralet	  litium,	  	  
sköldkörteln	  och	  mitokondrierna	  
Lördag	  9	  maj	  kl	  11.30	  –	  14.00	  

Lokal:	  Utsikten,	  Rehnsgatan	  20,	  6	  tr,	  Stockholm	  

	   	  
Program	  
11.30-‐12.30	   Pehr-‐Johan	  Fager:	  Det	  du	  inte	  visste	  om	  Are	  

Waerland	  och	  hälsomineralet	  litium	  

Frågor	  och	  diskussion	  

12.30-‐13.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Paus	  

13.00-‐14.00	   Dr	  Helena	  Rooth	  Svensson:	  Sköldkörteln	  och	  
mitokondrierna	  

Frågor	  och	  diskussion	  

Inträde	  	   100	  kronor	  kontant	  betalas	  vid	  entrén.	  Vi	  
önskar	  föranmälan	  på	  info@ortomolekylar.se	  

	  

www.ortomolekylar.se	  

!! NavigationNavigation

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin

Video: Näringsterapi vid psykisk
sjukdom
I juni 2014 arrangerade vi föreläsningar med professorerna Bonnie Kaplan
och Julia Rucklidge om näringsbehandling vid psykiska sjukdomar.
Föreläsningen med Bonnie Kaplan, PhD, Calgary, Kanada kommer först:
Bonnie Kaplan är professor i psykologi och hon har de senaste femton åren
forskat och skrivit ett antal vetenskapliga artiklar om näringsaspekter på

psykiska sjukdomar.

Läs vidare »

Video: Varför är vitamin C viktigt?
Här finns filmen från dr Suzanne Humphries föreläsning i Stockholm den 24
september 2014. Föreläsaren Suzanne Humphries är läkare från USA,
specialist i internmedicin och njursjukdomar, som intresserat sig för
betydelsen av vitamin C (askorbinsyra) för en mängd funktioner i kroppen
och att det finns forskning som inom vården ofta glömts, förnekats och
betvivlats. Föreläsningen […]

Läs vidare »

Internationella forskare på besök i
Stockholm
Möte med internationella forskare om näringsmedicinsk behandling vid
psykisk sjukdom 2014-06-12 och 2014-06-13 För fyra år sedan arrangerade
vi två möten i Stockholm med Bonnie Kaplan från Calgary i Kanada som då
berättade om behandling av psykiska sjukdomar med vitaminer, mineraler
och andra näringsämnen. Om den föreläsningen kan du läsa här. Vi har nu

bjudit […]

Läs vidare »


