Vad är vacciner och behövs de?
Ann-Charlotte Stewart har en doktorsgrad i medicinsk genetik från Uppsala universitet,
där hon disputerade 1993. Därefter började hon sina postdoktorala studier vid The Cancer
Center, University of New Mexico i Albuquerque, NM, USA. Där fortsatte hon med studier av
papillomvirus, deras genetik och potentiella roll vid cervixcancer. Efter 18 månader på The
Cancer Center avslutade hon, 1995, sin karriär som cancerforskare och har sedan dess ägnat
sin tid åt många alternativa terapier för optimal hälsa och välmående.
Den 8 februari föreläser Ann-Charlotte om vacciner och vad de gör med kroppen:
•
•
•
•
•

Vad händer om vi avstår från att vaccinera oss själva eller våra barn?
Vad händer i kroppen när vi vaccineras?
Efter svininfluensavaccinet undrar allt fler om man bör vaccinera sig?
Vad finns det för risker och hur pass effektiva är vacciner?
Det kan vara svårt att ta sig fram i djungeln av all (des)information.

Fler frågor som Ann-Charlotte besvarar under föreläsningen:
•
•
•
•
•
•

Vad är vaccin och är det något vi behöver?
Vad innehåller sprutorna och vad gör de med kroppen?
Hur fungerar vårt immunförsvar?
Hur bygger vi upp ett starkt och friskt immunförsvar?
Hur skyddar vi oss bäst mot virus, bakterier och andra mikroorganismer?
Vad kan vi göra om vi redan blivit vaccinerade?

När: Onsdagen den 8 februari, kl. 18.30 – 21.00
Var: Möllan i Folkets hus, Mölndal
Pris: Förköp 200:- per person
Anmäl ditt deltagande genom maila Inga Pålsson till inga.palsson@telia.com
Betala via swish till mobilnr: 0733-690496 eller till bankkonto: SEB 5694 05 704 11.
Kom ihåg att skriva ditt namn i textruta för mottagarkonto, allt för att säkra din plats.
Pengar på konto senast 6 februari för att få förköpspris.
Biljetter går även att köpa senare eller i dörr då till en kostnad av 220:- per person.
OBS! Begränsat antal platser. Fika till självkostnadspris.
Anmälan är bindande och avgiften återbetalas ej, överlåt den gärna till någon annan.

Varmt välkommen!
Dela inbjudan gärna vidare.

