
   

    
 

Dosering/bruk av papaya kosttilskudd : 
3-4 kapsler papaya kosttilskudd pr.dag, fordelt utover dagen. Tas morgen, ettermiddag og kveld.  

Best virkning når de tas utenom måltidene med vann. Husk å drikke 1 ½ -2 liter vann hver dag. 

 

Ved økt aktivitet, trening og stress, ta gjerne 1 ekstra kapsel om kvelden 

 

Obs: Kaffe og brus har lav pH, derfor må ikke dette tas i perioden 30-40 minutter før eller etter du har tatt papaya 

kosttilskuddet. Dette skyldes papain enzymet kan bli ødelagt eller nøytralisert. 

Tilskudd av Super Stress B-kompleks med C vitamin, magnesium citrat og L-Glutamin øker effekten. 

 

Anmerkning: 
Gravide og ammende bør ikke spise papaya kosttilskudd. 

Pasienter som bruker blodfortynnede må konferere lege før bruk. 

 

 

Bivirkninger. 
Det er noen som blir dårligere de første 2-6 ukene ved bruk av papaya. Dette skyldes at papaya kosttilskuddet 

begynner å løse opp slagstoffene som har samlet seg rundt de røde blodcellene, samt i muskulaturen. 

Gå ned på dosen, der igjen trapp opp forsiktig. De fleste merker ikke noe til dette i oppstarten, det er også helt 

normalt. 

 

 

Blodprøve tips 1. Mørkfelts-test. 
Papayashop.no utfører ”myntrulletest” også kalt mørkfelts-test av de røde blodcellene i Lillestrøm. Det utføres ved å 

legge en liten bloddråpe under mikroskopet. ”Myntruller” pga for mye fibrin medfører ofte nedsatt 

oksygen/mineralopptak, lav energi/utmattelse, dårlig blodsirkulasjon, hodepine, ”hjernetåke”, dårlig søvn, kalde 

hender og føtter. Papayakosttilskuddet fjerner overskuddet av fibrinet. 
 

  
    Mørkfeltmikroskopi   ”Myntruller”      Normalt  

 

                                                                                                          

Testen utføres på kveldstid/helg etter avtale. Hjemme besøk etter avtale. 

 

Konfidensiell behandling. 

 

 

             Snu arket 



 

 

 

Blodprøve tips 2. Fullblodsanalyse. 
Etter at du har startet opp med papaya kosttilskudd bør du kontrollere mineralbalansen din med fullblodsanalyse. 

Prøven blir sendt til Dr.Bayer Laboratorium, Tyskland.  

Prøven sjekker de 10 viktigste mineralene, samt viser mineral- og pH balanse. 

 

Denne fullblodsanalysen skiller seg ut i forhold til vanlig serum analyse, ettersom denne måler verdiene inne i blodcellene. 

Dette gir et mye mer riktig bilde av din mineralbank enn vanlige serum analyser som tas i Norge.  På denne måten får du den 

mest optimale mineralkuren. Hvis mineralverdiene avviker kraftig fra normalen kan dette holde virkningen av Papaya 

kosttilskudd nede.  

 

 

Blodprøve tips 3. Kvikksølvanalyse. 
Har du amalgam i tennene og sliter med lav energi kan det være lurt å ta en kvikksølvanalyse.  Amalgam består ca 50% 

kvikksølv. Det viser seg at en stor del av de som sliter med lav energi har høye verdier av kvikksølv i blodet. Dette fjernes med 

svovel holdige aminosyrer. Les mer om kvikksølvbehandling på våre nettsider. Prøven blir sendt til Dr.Bayer Laboratorium, 

Tyskland.  

 

 

 

Blodprøve tips 4. Aminosyreanalyse. 
Analyserer 22 aminosyrer. Prøven blir sendt til Dr.Bayer Laboratorium, Tyskland.  
Aminosyrer spiller en viktig rolle i kroppen vår. Større mangler her kan medføre til lav energi.  
 

 

Hvor lang tid tar det å merke bedring for ME og Fibromyalgi pasienter? 
De som har vært dårlig 1-3 år kommer seg fortere med papaya. De som har vært lengre syke tar det ofte lenger tid å merke 

bedring. 

Det viser seg ofte på fullblodsanalysen at mineralbalansen allerede etter 1års sykdoms har store avvik.  

Når avvikene er for store kan dette holde tilbake virkningen av Papaya kosttilskuddet. 

 

Det kan ta opptil 5-6 måneder før blodet er optimalt med papaya. 

 

 

ME/CFS og forskning: 
De siste årene har det kommet mer forsknings info rundt sykdommen ME/CFS.  Det bekreftes mer og mer at kroppen er i alarm 

beredskap pga autoimmun sykdom. En autoimmun sykdom begynner å produsere antistoff mot bestemte deler av kroppens vev. 

 

Når kroppen er under stress dannes det ofte for mye fibrin, ref sammenklebing av de røde blodcellene. 

 

 

Ankomst:  Fra Gardermoen Lufthavn, ta flytoget til Lillestrøm, ca 10 minutter. 

  Med bil ca 20 minutter fra Oslo.  
 

Besøks/postadresse: Papayashop.no,  Brøtergata 7, 2000 Lillestrøm.  

 

Telefon: 91755726 

 

Internet:  www.papayashop.no                                        

 

Bankgironr:1286.43.17225 

 

Foretaksreg. NO957823831MV            

http://www.papayashop.no/
http://www.facebook.com/Papayashopno

