
SVAMP OCH PARASITER 

Självtest där du kan se sannolikheten att du har svamp och parasiter i din kropp. Vi har alla det då de är en 

del av våra kroppar men för mycket skapar en stress på kroppen och en stor överväxt kan ge många 

ovälkomna symptom såsom försvagad syn, mage/tarm problem, ryggont, hosta, immunförsvar, klåda mm. 

Siffran inom parantes anger värdet på ditt svar. Plussa ihop alla dina poäng och läs nedan hur du ska tolka 

dina poäng. 

 

1: Har du någonsin sövts ner inför en operation? JA: (10) NEJ: (0) 

2: Har du någonsin ätit antibiotika?  JA: (10) NEJ: (0) 

3: Har du behandlats för eller har du någonsin behandlats för sjukdom som kräver regelbunden 

medicinering under längre tid än 2 v?   JA: (10) NEJ: (0) 

4: Är din avföring mestadels lös, hård eller väldigt illaluktande?  JA (10) NEJ: (0) 

5: Anser du att ditt liv är:  A: Stressfritt (0) B: En aning stressigt (5) C: Mycket 

stressigt (10) 

6: Lider du av någon magsjukdom eller har du ofta ont i området ovanför naveln?  

JA: (10) NEJ: (0) 

7: Har du amalgamlagningar i tänderna?  JA: (10) NEJ (0) 

8: Har du två olika typer av metall i munnen t ex guld och silver eller amalgam och guld el silver? 

JA: (5) NEJ: (0) 

9: Har du ofta klåda kring öronen, näsan eller analöppningen? JA: (10) NEJ: (0) 

10: Har du eller har du det senaste året haft mjäll?  JA: (10) NEJ: (0) 

11: Äter eller dricker du regelbundet livsmedel som innehåller socker, vitt mjöl el behandlade 

mejeriprodukter? JA: (5) NEJ: (0) 

12: Är du sugen på socker, frukt, mjölk om du inte äteit det på 3 dagar? JA: (10) NEJ; (0) 

13: Upplever du att du snabbt blir hungrig oavsett hur mycket du äter?  JA: (5) NEJ: (0) 

14: Har du under det senaste 2 åren haft fotsvamp (tår, häl, fotsula kli), ljumsksvamp eller har du haft 

en svampinfektion under en tånagel (förtjockning av tånagel)?  JA: (20) NEJ: (0) 

15: Får du någonsin en rodnad kring munnen eller näsan efter du har ätit eller druckit? 

JA: (5) NEJ: (0) 

16: Har du ofta ont i muskler eller leder?  JA: (5) NEJ: (0) 

17: Upplever du att du har humörsvängningar?  JA: (10) NEJ: (0) 

18: Dricker du kaffe, läsk, sportdryck eller äter sötsaker för att hålla dig pigg under dagen?  

JA: (10) NEJ: (0) 

19: Lider du av någon hudåkomma?  JA: (10) NEJ: (0) 

20: Har du haft sex med el annan nära fysisk kontakt med någon du vet har/hade en svampinfektion 

(inkl fot-, ljumsksvamp, mjäll) eller en parasitinfektion?  JA: (20) NEJ: (0) 

 

DINA POÄNG: 



60-195 poäng: HÖG prioritet 

40-60 poäng: Medelmåttig prioritet 

0-40 poäng: Låg prioritet 

 

Om du får höga poäng på detta test är möjligheten mycket stor att du har parasiter och svamp i kroppen. 

Klinisk erfarenhet visar att finns det parasiter finns det alltid svamp också så det första man måste göra 

det är att eliminera svampen annars kommer du aldrig att bli av med dem bägge.  

1: Ät enligt en anti-candida diet. Se annat inlägg med info 

2: Var strikt med dieten i minst 3-6 månader 

3: Drick ett glas med rå morotsjuice, rå vitlök, rå ingefära varje dag då detta är kända anti-

svamplivsmedel. 

4: Fundera på att äta en antisvamp/parasitkur. Jag rekommenderar att kontakta www.ortagubben.se som 

har antiparasit och anticandida kurer men det viktiga är att samtidigt vara väldigt noga med maten och att 

samtidigt ta en kraftig probiotikakur i 3 månader som hjälper till att återställa tarmflora och tarmfunktion 

samt laga ev läckande tarm. Då är det denna produkt jag rekommenderar: Megaspore som är klart bäst 

på marknaden och otroligt kraftfull. 

 


