
The Nutrition Doctor’s Cancer Workshops  

KOSTSTRATEGIER FOR BRYSTCANCER PATIENTER OG PÅRØRENDE 

Brystcancer er steget epidemisk de sidste 
10 år, og vi vil gennemgå hvorfor, og 
hvad man kan gøre for selv at vœre med 
til at vende forløbet: Hvad trigger 
brystcancer genet og hvad kan inaktivere 
det. 

Take-aways fra denne workshop inkl.: 
•Essentielle livsstilsændringer for 

hormonbalance 
•Forskellen mellem phyto-østrogener og 

isoflavoner 
•Hvordan man detoxer falsk østrogen 

(xeno-østrogener) 
•Mælke produkter og hormon-linket 
•Videnskab omsat til spiselig praksis 

Christina Santini er Nutritionist uddannet i Human Ernæring fra Metropol 
Copenhagen. Derudover er Christina certificeret i medicinsk termografi scanning, 
medicinsk yoga samt biomedicin og har specialiseret sig i mad-som-medicin. Hun har 
de sidste 15 år arbejdet med ernæringsterapi, plante medicin og biokemisk analyse 
herhjemme og i udlandet. Christina er netop hjemvendt fra 7 år i New York og Los 
Angeles, hvor hun har arbejdet for læger samt i privat praksis med integrativ medicin 
og ernæringsterapi kombineret med konventionelle behandlingsmetoder. Udover 
privat praksis i København, er Christina medejer af firmaet I AM LLC, der udvikler 
videnskabeligt baserede sundheds apps  med omdrejningspunktet mad-som-medicin. 
Formålet er at give alle - uanset budget - direkte adgang til en specialist samt konkret 
vejledning i netop deres sundhedsbehov. 
Få gratis opskrifter og hand-outs på ChristinaSantini.com E: info@ChristinaSantini.com 

 
 

http://ChristinaSantini.com


TOP 12 CANCER-DRŒBENDE SUPERFOODS 
 
Inflammation er det underliggende 
element for alle cancer-typer, der 
dikterer væksthastighed og 
sygdomsforløb. Undersøgelser har vist 
at ca. 75% af cancer cases kan 
elimineres via en målrettet kost og 
livsstils intervention. 
Vi vil i denne workshop fokusere paa 
praktiske anti-cancer strategier, som du 
selv kan introducere i din dagligdag. 

Take-aways fra denne workshop inkl.: 
•Top 12 cancer-dræbende superfoods 
•Smagsprøver og simple opskrifter 
•Basale anti-inflammatoriske principper 

Christina Santini er Nutritionist 
uddannet i Human Ernæring fra 
Metropol Copenhagen. Derudover er Christina certificeret i medicinsk termografi 
scanning, medicinsk yoga samt biomedicin og har specialiseret sig i mad-som-medicin. 
Hun har de sidste 15 år arbejdet med ernæringsterapi, plante medicin og biokemisk 
analyse herhjemme og i udlandet. Christina er netop hjemvendt fra 7 år i New York 
og Los Angeles, hvor hun har arbejdet for læger samt i privat praksis med integrativ 
medicin og ernæringsterapi kombineret med konventionelle behandlingsmetoder. 
Udover privat praksis i København, er Christina medejer af firmaet I AM LLC, der 
udvikler videnskabeligt baserede sundheds apps  med omdrejningspunktet mad-som-
medicin. Formålet er at give alle - uanset budget - direkte adgang til en specialist samt 
konkret vejledning i netop deres sundhedsbehov. 
Få gratis opskrifter og hand-outs på ChristinaSantini.com E: info@ChristinaSantini.com 

8 MEDICINSKE URTER FOR CANCER 

http://ChristinaSantini.com


 
Vidste du at gurkemeje er 
dokumenteret mere effektivt end 14 
forskellige typer medicin - og UDEN 
side-effekter? 
Urter og krydderier har vist sig at 
kunne udkonkurrere konventionel 
medicin på mange områder - samtidig 
med ingen bivirkninger. Naturmedicin 
har været brugt og gennemprøvet i 
tusinder af år i Asien og Indien med 
gode resultater. Det er et område, der 
er i stærk vækst, og vi har nu 
videnskabelig forskning, der 
dokumenterer effekten af adskillige 
urter. 

Take-aways fra denne workshop inkl.: 
•Er der videnskabelig evidens for natur medicin? 
•8 medicinske urter 
•Naturmedicin og dosisanbefalinger 
•Tips til at øge bio-optagelighed og terapeutisk virke 

Christina Santini er Nutritionist uddannet i Human Ernæring fra Metropol 
Copenhagen. Derudover er Christina certificeret i medicinsk termografi scanning, 
medicinsk yoga samt biomedicin og har specialiseret sig i mad-som-medicin. Hun har 
de sidste 15 år arbejdet med ernæringsterapi, plante medicin og biokemisk analyse 
herhjemme og i udlandet. Christina er netop hjemvendt fra 7 år i New York og Los 
Angeles, hvor hun har arbejdet for læger samt i privat praksis med integrativ medicin 
og ernæringsterapi kombineret med konventionelle behandlingsmetoder. Udover 
privat praksis i København, er Christina medejer af firmaet I AM LLC, der udvikler 
videnskabeligt baserede sundheds apps  med omdrejningspunktet mad-som-medicin. 
Formålet er at give alle - uanset budget - direkte adgang til en specialist samt konkret 
vejledning i netop deres sundhedsbehov. 
Få gratis opskrifter og hand-outs på ChristinaSantini.com E: info@ChristinaSantini.com 
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6 SIMPLE MEDICINSKE OPSKRIFTER: SMAG+SNAK 

At omsætte viden til spiselig dagligdag kan være 
en udfordring. Mad skal smage godt, være 
lækkert og mætte alle sanserne.  
Vi vil smage os igennem 6 simple opskrifter 
baseret på let tilgængelig ingredienser. 

Take-aways fra denne workshop inkl.: 
•En gennemgang af basale cancer kost strategier 
•6 mad-som-medicin anti-cancer opskrifter 
•6 små smagsprøver 
•Opskriftsingredienser og terapeutisk virke 

Christina Santini er Nutritionist uddannet i Human 
Ernæring fra Metropol Copenhagen. Derudover er 
Christina certificeret i medicinsk termografi 
scanning, medicinsk yoga samt biomedicin og har 
specialiseret sig i mad-som-medicin. Hun har de 
sidste 15 år arbejdet med ernæringsterapi, plante 
medicin og biokemisk analyse herhjemme og i udlandet. Christina er netop hjemvendt 
fra 7 år i New York og Los Angeles, hvor hun har arbejdet for læger samt i privat 
praksis med integrativ medicin og ernæringsterapi kombineret med konventionelle 
behandlingsmetoder. Udover privat praksis i København, er Christina medejer af 
firmaet I AM LLC, der udvikler videnskabeligt baserede sundheds apps  med 
omdrejningspunktet mad-som-medicin. Formålet er at give alle - uanset budget - 
direkte adgang til en specialist samt konkret vejledning i netop deres sundhedsbehov. 
Få gratis opskrifter og hand-outs på ChristinaSantini.com E: info@ChristinaSantini.com 
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TERAPEUTISK VIRKE AF 8 ESSENTIELLE OLIER MOD CANCER 

 
Alt har en elektrisk frekvens eller 
vibration, herunder mad, vores 
kroppe, og endda sygdom, der kan 
måles i megahertz ( MHz). 
Hyppighed defineres som en målbar 
hastighed af elektrisk strøm, som er 
konstant mellem to punkter. 
Æteriske olier har nogle af de 
højeste frekvenser, man kender.  
De skaber et miljø, hvor sygdommen, 
bakterier, virus, svampe etc. ikke kan 
leve og er flere gange større end 
frekvensen af urter og fødevarer. 
Intet anti-cancer-program ville være 
komplet uden at indføre de relevante 
æteriske olier. 

Take-aways fra denne work-shop inkl.: 
•Terapeutisk virke af 8 essentielle olier i cancer-behandling 
•Hvordan bruges essentielle olier i praksis 
•Hvad skal man kigge efter når man vælger essentielle olier? 

Christina Santini er Nutritionist uddannet i Human Ernæring fra Metropol 
Copenhagen. Derudover er Christina certificeret i medicinsk termografi scanning, 
medicinsk yoga samt biomedicin og har specialiseret sig i mad-som-medicin. Hun har 
de sidste 15 år arbejdet med ernæringsterapi, plante medicin og biokemisk analyse 
herhjemme og i udlandet. Christina er netop hjemvendt fra 7 år i New York og Los 
Angeles, hvor hun har arbejdet for læger samt i privat praksis med integrativ medicin 
og ernæringsterapi kombineret med konventionelle behandlingsmetoder. Udover 
privat praksis i København, er Christina medejer af firmaet I AM LLC, der udvikler 
videnskabeligt baserede sundheds apps  med omdrejningspunktet mad-som-medicin. 
Formålet er at give alle - uanset budget - direkte adgang til en specialist samt konkret 
vejledning i netop deres sundhedsbehov. 
Få gratis opskrifter og hand-outs på ChristinaSantini.com E: info@ChristinaSantini.com 
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VIDENSKABELIG VITAMIN-TERAPI FOR CANCER 

Vi vil gennemgå immun-boostende strategier, 
vitaminer og mineraler og terapeutisk virke i forhold 
til forskellige cancer typer.  
Eftersom vi beskæftiger os med generelle scenarier, 
er denne kræft protokol ikke en komplet protokol til 
hver specifik cancer type - disse bør tages i en 
privatkonsultation. 
Endvidere er det vigtigt at vœre opmœrksom på at 
visse vitaminer ikke bør tages samtidig med visse 
typer af medicin samt kemoterapi og bestråling, da 
der kan opstå kontraindikationer. Jeg anbefaler du 
afklarer med egen behandler, inden du går igang. 

Take-aways fra denne workshop inkl.: 
•Immun-boostende strategier 
•Vitamin terapi og Megadoser: hvad siger 

videnskaben? 
•Mineralbalance og cancer typer 
•Kosttilskud og bio-optagelighed: Hvad kan kroppen 

optage? 

Christina Santini er Nutritionist uddannet i Human Ernæring fra Metropol 
Copenhagen. Derudover er Christina certificeret i medicinsk termografi scanning, 
medicinsk yoga samt biomedicin og har specialiseret sig i mad-som-medicin. Hun har 
de sidste 15 år arbejdet med ernæringsterapi, plante medicin og biokemisk analyse 
herhjemme og i udlandet. Christina er netop hjemvendt fra 7 år i New York og Los 
Angeles, hvor hun har arbejdet for læger samt i privat praksis med integrativ medicin 
og ernæringsterapi kombineret med konventionelle behandlingsmetoder. Udover 
privat praksis i København, er Christina medejer af firmaet I AM LLC, der udvikler 
videnskabeligt baserede sundheds apps  med omdrejningspunktet mad-som-medicin. 
Formålet er at give alle - uanset budget - direkte adgang til en specialist samt konkret 
vejledning i netop deres sundhedsbehov. 
Få gratis opskrifter og hand-outs på ChristinaSantini.com E: info@ChristinaSantini.com
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