
Po třech letech stálých nemocí se John Virapen téměř 

úplně zotavil. Nebyl na veřejnosti během těch tří let, 

ale  teď začal znovu. Můžete se podívat na jeho webové 

stránky (www.pharmainsider.eu), abyste se dověděli více 

o jeho myšlení a nových teoriích, jak se léčit a uzdravit 

pomocí přírody, bez pomoci zdraví škodlivé chemie, 

kterou nám nutí Big Pharma ve formě různých pilulek... 

Pro ty, kdo neznají Johna Virapena – bývalého ředitele 

velké farmaceutické společnosti – ve zkratce 

připomeneme, kde se můžou dovědět více o jeho 

profesním životě a o praktikách Big Pharmy, kterých se 

on sám účastnil. 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK: SMRT

Podplatil jsem jednoho švédského profesora, abych urychlil registraci léku Prozac® ve Švédsku. 

– John Virapen

Nemoci jakožto pohroma stíhající lidstvo jsou v zájmu farmaceutických firem.

Pokud snad lidi žádné nemoci netrápí, je vhodné, aby si alespoň mysleli, že je trápí. Důvod je prostý: 

peníze. 

Víte, že:

• farmaceutické firmy každoročně vynaloží víc než 35 000 eur na jednoho lékaře jen s tím cílem, aby 

předepisoval jejich výrobky?

• přes 75 procent předních vědců z oblasti medicíny je „financováno“ farmaceutickými firmami?

• při schvalování některých léčiv a jejich zavádění na trh sehrává významnou úlohu korupce?

• farmaceutické firmy si vymýšlejí onemocnění, jen aby zvýšily svůj obrat a podíl na trhu?

• farmaceutické firmy se čím dál tím víc zaměřují na děti?

NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK: SMRT je pravdivý příběh o korupci, podplácení a podvodech.

Napsal ho Dr. John Virapen, významná osobnost z farmaceutické branže, která praktiky a dění ve 

farmaceutických gigantech zná zevnitř. Za 35 let svého mezinárodního působení (povětšinou 

v postavení ředitele Eli Lilly & Company ve Švédsku) odpovídal za marketing několika léčiv. Všechna 

měla nežádoucí účinky. John Virapen vyšel s pravdou ven a předkládá vám knihu plnou malých 

tajemství, o kterých jste se vlastně nikdy neměli dozvědět.

Začátkem října 2014 přichází na český trh úspěšný reprint bestselleru 

Nežádoucí účinek: SMRT od Johna Virapena. 

Součástí knihy je DVD se záznamem vystoupení Johna Virapena

na mezinárodní konferenci AZK v roce 2009 s českými titulky. 

Maloobchodní cena zůstává nezměněná 299 Kč.   

DVD je samostatně neprodejné. 

Ukázku z DVD si můžete prohlédnout zde: 
www.slovartprint.sk/download/ukazka_1.mov
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