
Amerikan tıb araştırması kanser tedavisinde 
tüm dünyada acizliğini itiraf etti. 
Moha Sağlıkta Biolojik eşlik eden 
Kanser Tedavisi:
• Foton Tedavisi (Işık Tedavisi)
• Spirovivat Tedavi (Oksijen Tedavisi)
• Hipertermi (Isıl İşlem)
• Özel Beslenme Dietleri

Çare!
Moha Sağlıkta 
Hiçbir Yan Tesiri bulunmamaktadır!

Biyolojik kanser tedavisi hakkında bilinmeye 
değer ilginç gerçekler
Kanser tanısı birçok soruyu gündeme getiriyor.
Sakin ol, sakin ol, her şeyin bir çözümü var.
Sanayileşmiş ülkelerde kanser hastası sayısı 
sürekli artmaktadır. Önümüzdeki 20 yılda 
uzmanlar iki katına çıkmasını bekliyor. Bundan 
dolayı, önleme, tedavi ve bakım sonrası yeni 
ve yenilikçi kavramlar kaçınılmazdır. Halen 
Almanya‘da yaşayan yaklaşık 3 milyon kanser 
hastasına senede 350.000 yeni kanser vakası 
eklenmiştir.

Radyoterapi ve kemoterapi gibi yoğun stand-
art tedavilerine rağmen, son yıllarda iyileşme 
başarısı sadece bazı kanserler için biraz 
iyileştirilebildi. Yaygın kemoterapi yalnızca % 
2.5 - 3 başarı oranına sahiptir. Bu oldukça yeter-
siz verimlilik mevcut tıpta kanser hastalarının 
785.000 vaka öyküsünden oluşan  ABD dergi-
sinden belirlendi.
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BİYOLOJİK KANSER TEDAVİSİ
Tıp Dergisi Moha Sağlığın uyguladığı SKT‘yi çok övdü.

MOHA SAĞLIK MERKEZİ
İlmin Teknolojinin buluştuğu yer.

• Erken Teşhis
• Hastalığın Sebebini Tespit
• Kişiye Özgü Araştırma
• Özel Ürün Üretim
• Modern Teşhis Cihazları ile
 Bireysel Tedavi İmkanları
• Tam Tedavi
• Çabuk Sonuç

• KİMYASIZ
• YAN TESİRSİZ
• HORMONSUZ
• DOĞAL YÖNTEM
KOŞULLARIMIZDIR
SAĞLIKLI KALMAK İSTEYENLERİN 
UĞRAK YERİ
MOHA SAĞLIKTIR
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MOHA SAĞLIK‘TA ÜSTÜN BAŞARI!



SAĞLIK - ERKEN TANISI
Göze sağlık hakkında 

bir bakış ortaya koyuyor.

Gözler, vücudun oldukça hassas erken uyarı 
sistemidir. Doktorlar kanserden muzdarip 

olabilir.  Bir başka ciddi hastalık retina 
taraması ile teşhis edilebilir.

Iridoloji teşhisi sayesinde kalıtsal hastalıklar 
hakkında hastalık tecelli etmeden önce 
önemli bilgilerin elde edilmesi yanısıra, 
hastalık eğilimi hakkında önemli bilgiler 
elde edilmektedir. Iridoloji teşhisi bir ek-
işaret-teşhisi olmakta ve günümüzün olağın 
teşhis metodları baz alınarak, vücut ve ruh 
halinin tam yansıması genel doğal teşhis 
olarak elde edilmektedir. Bu sayede nerede 
devam aranacağı veya kliniksel müdahale-
nin gerekliliği bilgisi elde edilmektedir.

Kanser gelişiminde risk faktörleri:
• STRES 
•	 AZ	ÇİĞNEME
•	 SİGARA
•	 SICAK	YEMEK
•	 ASİTLİ	İÇECEKLER
•	 AMBALAJLI	GIDALAR	
•	 BOZULMUŞ	GIDALAR
•	 ALKOL	
•	 YİYECEK	DEĞİŞİKLİKLERİ
•	 ÇEVRE	DEĞİŞİKLİKLERİ
•	 AİLEVİ	VE	MADDİ	SORUNLAR	
•	 İŞ	YERİ	SORUNLARI

Moha Enstitüsünde size göz tanılama alanında - 
İridoloji Teşhisi ile - 40 yıllık deneyim sunuyoruz.

Almanya‘da her yıl Mide kanserinden 
15.000 kişi hastalanmaktadır. 

Robert Koch Enstitüsü‘nün tahminlerine 
göre, Almanya‘da yaklaşık 15.000 kişi 
her yıl mide kanserinden muzdariptir 
ve bunların üçte ikisi erkektir. Kanserin 
çoğu 70 yaş civarında ortaya çıkar.

Nasıl önleyebilir ve hangi uyarı
işaretlerinde doktora başvurmalısınız?

Moha Institut
Naturheilkunde Zentrum
Ferdinandstr. 9 
47228 DU-Rheinhausen

Tel.: 02065 / 839 211
Fax: 02065 / 839 212
Mobil: 0160 - 688 90 99
www.moha-institut.de 
www.moha-vital.de
moha-institut@gmx.de

AŞIRI TUZDAN VE ÇOK 
SICAK  YEMEKTEN 

KAÇININ.

RETINA SCAN 
TEŞHİSİ
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En Modern, bilimsel biyolojik adjuvente kanser tedavisi!
Moha Saglıkta hayata hayat kat.

Yaptıklarımız bu kitapta.
Sıhhate giden yol.


