
25 éves voltam, amikor kiderült, hogy inzulinrezisztenciám van. Abbahagytam a fogamzásgátló 

szedését és 6 hónapig hiába vártam, hogy beálljon a ciklusom, egyáltalán nem volt. Ekkor elmentem 

az édesanyám nőgyógyászához, aki közölte, hogy némi hormon tartalmú injekcióval megoldja a 

problémát. Én erre semmit nem mondtam, de többet nem mentem, magamban pedig fortyogtam, 

hogy lehet egy 25 éves, a jövőben még gyermekvállalást tervező nő problémáját vérvizsgálatok nélkül 

elintézni pár hormon injekcióval? 

Ezután orvost váltottam. Hallottam egy kolléganőmtől egy nagyon jó nőgyógyászról és elmentem 

hozzá. Ő „ránézésre” inzulinrezisztenciát vagy pajzsmirigy alulműködést emlegetett, de a pontos 

diagnózis érdekében vérvételre volt szükség. Az eredmények az inzulinrezisztenciát és a PCOS-t 

igazolták. Ezután kaptam metformint, amit óvatosan, kis adagokkal kezdve szedtem. Elmondta az 

orvos, hogy eleinte hasmenést okozhat, így arra számítottam, hogy majd elmúlik, igyekeztem 

felülkerekedni a problémán. Kitartó voltam, 1 évig szedtem a gyógyszert. Ez azonban oda vezetett, 

hogy már nem csak hasmenésem volt minden étkezés után, hanem hányinger és hányás is jelentkezett. 

Ekkor úgy döntöttem elég volt. Elkezdtem böngészni a neten és megtaláltam dr. Benkő Éva honlapját. 

Végigolvastam az ott szereplő információkat, és úgy döntöttem nincs mire várnom. Kértem egy 

időpontot. 

Első alkalommal elmeséltem a történetem, megtudtam mire kell figyelnem, az étrend, a mozgás, a 

szénhidrát grammok számolása, stb.. Megállapodtunk, hogy a gyógyszert elhagyom. Megkaptam az 

első akupunktúrás kezelést is, majd még háromszor mentem minden héten, aztán négyszer 

kéthetente. Amikor a három hetes időpontokra kellett volna váltanunk, én kértem, hogy inkább két 

hetente jönnék, mert nagyon jóleső érzés volt ott lenni.  

Mindamellett, hogy a kezdetei 120 perces 62-es inzulinom és 12-es cukrom is teljesen helyrejött, 

fogytam 11 kilót, 73 kg-ról 62 kg-ra. A célom a 60 kg-os álomsúly elérése volt, de már látom, hogy az 

58 kg sem lehetetlen. 18 éves koromban voltam utoljára 58 kg. Sőt a ciklusom is tökéletesen beállt, a 

PCOS-em is meggyógyult, így minden problémát sikerült orvosolni. 

Én dr. Benkő Évának és a paleolit étrendnek köszönhetem a gyógyulásom, illetve, hogy nem lettem 

cukorbeteg. Remélem, hogy a későbbiekben a babavárás is zökkenőmentes lesz! Mindenkinek csak 

ajánlani tudom a doktornőt és kezelését, mert összehasonlíthatatlan az az egy év, amíg a gyógyulás 

reményében a gyógyszert szedtem, azzal az egy évvel, amióta a doktornőhöz járok. Sokkal 

kiegyensúlyozottabb, energikusabb vagyok, sőt egészséges is! 
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