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Aluminium in medicijnen, cosmetica en voedsel vergiftigt onze hersenen en veroorzaakt
de wijdverspreide ziekte van Alzheimer, waarschuwt een Britse professor.
Het toxische metaal bouwt zich op in de hersenen en veroorzaakt uiteindelijk
aluminiumbesmetting – een factor die waarschijnlijk de ziekte van Alzheimer
veroorzaakt, beweert professor Christopher Exley van Keele University.
Dailymail.co.uk meldt: De metaalsamenstelling is te vinden in de meeste bewerkte
voedingsmiddelen, thee, wijn, koolzuurhoudende dranken, cosmetica en medicijnen
zoals aspirine.
Professor Exley zei dat het feit dat studies onthulde aluminiumafzettingen in de
hersenen hebben aangetoond, zou moeten dienen als een waarschuwing dat we besmet
zijn.
Hij zei: ‘De aanwezigheid van aluminium in het menselijk brein zou een rode vlag moeten
zijn die ons allemaal waarschuwt voor de mogelijke gevaren van het aluminium tijdperk.
‘We verzamelen allemaal een bekend neurotoxine in onze hersenen vanaf onze
conceptie tot onze dood.
‘Waarom behandelen we deze onvermijdelijkheid met bijna totale zelfgenoegzaamheid?’
Zijn laatste rapport bouwt voort op zijn vorige werk, waarin hij suggereerde dat er een
verband is tussen het aluminium dat in deodorants voorkomt en kanker.
Aluminium is het meest voorkomende metaal in de aardkorst, en komt van nature voor
in voedsel omdat planten het opnemen via water en de grond.
Hoewel we 50 jaar geleden misschien kleine hoeveelheden aluminium hebben
opgenomen van groenten en de potten waarin ze werden gekookt, wordt het
tegenwoordig toegevoegd aan bijna alles wat we consumeren.
Aluminiumsulfaat wordt toegevoegd aan water om het helder te maken, en het wordt
toegevoegd aan cakes en koekjes als een rijsmiddel.
Het is ook te vinden in de meeste bewerkte voedingsmiddelen, kleurstof voor
levensmiddelen, thee, cacao, moutdrankjes, wijnen en koolzuurhoudende dranken.
Cosmetica, talkpoeder, tandpasta, zonnebrandcrème en anti-transpiranten bevatten
aluminium, evenals geneesmiddelen zoals aspirine, maagzuurremmers en vaccins.
Het lichaam scheidt aluminium af, maar als er meer wordt ingenomen dan het lichaam
kan uitscheiden, wordt het afgezet in het bot, de hersenen, de lever, het hart, de milt en
de spier.
Professor Exley beweert dat het menselijk brein zowel ‘een doelwit als een gootsteen
voor aluminium’ is wanneer het in het lichaam komt.
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Op een gegeven moment zal het aluminium dat zich in de hersenen heeft opgehoopt
een ‘toxische drempel’ bereiken en het getroffen gebied van de hersenen zal dit niet
aankunnen, zei hij.
Als hetzelfde deel van de hersenen aan andere aandoeningen lijdt, zal reageren op de
aanwezigheid van aluminium de aandoening erger maken, voegde hij eraan toe.
Hij concludeerde dat aluminium een vroege start van Alzheimer kan stimuleren, een
aandoening die het geheugen beïnvloedt en de ziekte verergert.
Hij zei: ‘Op deze manier kan aluminium een bepaalde aandoening agressiever maken en
misschien een eerder begin hebben – dergelijke voorvallen zijn al aangetoond bij de
ziekte van Alzheimer in verband met blootstelling aan milieu en de beroepsmatige
blootstelling aan aluminium.’
Het verminderen van de blootstelling aan aluminium en het verwijderen van het lichaam
zou de ziekte van Alzheimer kunnen voorkomen, en verdere tests zouden moeten
worden uitgevoerd om de link te testen, concludeerde hij.
Zijn rapport werd gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Neurology.
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