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Mikor és hogyan kezdődött édesanyja
betegsége?
Keringési problémából adódóan
mindkét lábán lábszárfekély keletkezett, az egyiken vénás a másikon
verőeres eredetű. Ezek kialakulását
még fiatal korában több trombózis
is megelőzte, ezért nagyon korán,
52 éves korában leszázalékolták.
Akkor még nem volt sebes a lába,
a fekélyek néhány évvel később
jelentek meg.
Milyen nehézségeket jelentett ez
a mindennapokban?
A tünetek állandó fájdalommal jártak és emellett a sebek folyamatos kezelése, a rendszeres tisztítás, kötözés
rendkívül megnehezítette a mindennapokat. A rosszabb időszakokban
a sebek folyamatosan nedveztek, ami
megkeserítette az életét, és nyugodtan mondhatom, hogy rontotta az
életminőségét, amikor csak nejlon
zacskókkal a lábán tudott létezni,
mert így lehetett felfogni az állandó
váladékozást, és védeni a sebeket
a nagyobb elfertőződéstől. Nem
tudott egy normális ruhát felvenni,
amikor belobbantak a lábai. Ezekben
az időszakokban antibiotikumot is
kapott és általában az lett a vége, hogy
be kellett feküdnie a kórházba, ahol
rendbehozták valamennyire.
Milyen kezeléseket kapott?

Teréz több mint 25 éve látja édesanyja leépülését
és időszakos javulásait. Ezidő alatt összességében
semmilyen orvosi kezelés nem tudott hatékonyan
segíteni a most 79 éves asszony lábszárfekélyén,
amihez az évek múlásával más időskori betegségek
is társultak, megnehezítve nem csak Ilona néni életét,
hanem a lányáét Terézét is, aki nem tudott segíteni
Édesanyja állapotán és fájdalmain. Most mindketten
nagyon boldogok, mert rátaláltak a megoldásra.
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Kenőcsöket, porokat, sokféle
készítménnyel kezelték. Kétszer
bőrátültetést is végeztek nála, de
sajnos sikertelenül. A fekély végül
ledobta az új bőrt.
A hagyományos orvosi kezelésen kívül
próbáltak más módszert is?
Igen, az elmúlt 8 évben Bioptron
lámpáztunk, ami sokat segített, szárította és gyógyította a bőrszigeteket,
ennek köszönhetően nem fertőződött
el olyan gyakran a lába és csökkentek
a fájdalmai is. Észrevettük azonban,
hogy a hangulati ingadozásai nagyon
befolyásolják a fizikai állapotát.

Amikor rosszabbul volt lelkileg, a
lába is csúnyább lett. Ilyenkor bármit tehettünk csak romlott az állapota. Így történt ez múlt év elején is,
amikor ismét kórházba került. Nem
sokkal ezt követően jelent meg az
őssejtkapszula, amire az Interneten
találtam rá.
Ekkor milyen állapotban volt
az Édesanyja?
Gyakorlatilag nem tudott mozogni. Egy olyan krónikus osztályon
feküdt, amit korábban elfekvőnek
hívtak. Azt mondták, több hónapot
lesz majd ott. Amikor megérkeztek
az őssejtkapszulák, már olyan gyenge
volt, hogy nem tudta ellátni saját
magát. Elkezdte szedni a terméket
és alig telt el néhány hét, máris
észlelhető volt a javulás?
Milyen jelei voltak ennek?
Körülbelül három hét után kezdett
egyre szebb lenni a lába, megszűnt
a nedvedzés, több volt az ép bőrfelület. Ezzel együtt csökkentek a
fájdalmai, és jobban érezte magát.
Nagyon hamar lábraállt. Biztos,
hogy a vérkeringésére pozitív hatással volt a kapszula, mert az általános
állapota is jobb lett, a hangulata, a
bőrszíne, a közérzete egyre javult.
Azt megelőzően már nagyon átlátszó és gyenge volt a bőre, ez is
megerősödött. Szemmel láthatóan
jobb bőrben van.
Az orvosoknak megmondták,
mit szed Ilona néni?
Nem, de ezzel senki nem is foglalkozott, azt adtam neki, amit akartam.
Úgyhogy minden nap egy adagot szedett a kapszulából. Érdekes volt, mert
a látványos javulást egyértelműen a
saját kezelésüknek tudták be az orvosok, akik egyébként valóban lelkiismeretesen gondozták Édesanyámat.
Mi azonban az előző évek tapasztalataiból tudtuk, hogy csupán a kórházi
ápolás nem hozott volna ilyen rohamos javulást, főleg nem ilyen mértékben. Mikor kikerült a kórházból
olyan szép volt a lába és olyan jó volt
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a közérzete, hogy idejét sem tudom,
mikor láttam úgy utoljára.
Most is szedi a kapszulákat
az Édesanyja?
Most újra szedi, de volt kihagyás.
Először szedte három hónapig a
tavalyi év első felében, aminek hatása
kitartott egészen az év végéig. Idén
viszont újra megjelentek a sebek, és
nagyon hamar mindkét lábán körbeért a fekély. Úgyhogy most az új
75%-os kapszulát kezdtük el kipróbálni. Már több hete szedi és újra
elkezdett javulni.
Ő mennyire hitt a termékben?
Mai napig folyamatosan mondja,
hogy ez segített rajta, bár az elején,
inkább én hittem benne, ő pedig csak
elfogadta tőlem. Igazából akkor bizonyosodott meg teljes mértékben arról,
hogy a kapszuláknak köszönhető a
felgyógyulása, amikor abbahagyta a
szedést és egy idő után újra visszatértek a tünetek. Azóta viszont nagyon
hangoztatja, hogy ettől gyógyult, de
nem csak a lába, hanem az izületei és
a csontritkulása is.
Ezekkel milyen problémái voltak?
Az izületei fájtak, a csigolyái pedig
össze vannak csúszva, emiatt nagyon
nehezen tudott mozogni. Leginkább
a felállás és a járás okozott gondot
számára, de minden más mozdulatot is meg kellett gondolni. Az őssejt
kapszula hatására már a második
hónaptól elkezdett kiegyenesedni,
teljesen megváltozott a tartása. Tudni
kell, hogy a hátának deformitása,
már olyan méreteket öltött, hogy
az úgynevezett „özvegypúp” miatti
görnyedtségből adódóan sokszor
alig kapott levegőt, annyira összenyomódott a mellkasa. Most nincs
ilyen probléma, szépen tartja magát,
elmúltak a fájdalmai, sokkal többet
tud mozogni. Összességében
mintha megfiatalodott volna, jobb
lett a közérzete, vidámabb és mozgékonyabb.
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A kép csak illusztráció.
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Milyen betegségből adódóan romlott le
fizikailag?
Izomsorvadással, izületi problémákkal
és csontritkulással küzdök. De mindezekkel együtt 55 éves koromig dolgoztam.
Pedig már azt megelőzően is nehezen
tudtam felmenni a lépcsőn, százszor
meggondoltam, hogy felálljak e, és
hasonlók. Ekkor az izombetegségemet
még nem vették észre, így csak izületi
problémákkal kezeltek. Most 70 éves
koromra már a csontritkulás is nagyon
felerősödött.

F

Miből álltak a kezelések?

		Fűtés vagy
egészség?

–ez itt a kérdés
Icuka remek szakácsnő. Életének aktív éveiben
másoknak főzött finomságokat, nyugdíjas éveiben
viszont neki főznek, mert fizikailag nem bírja már
a házimunkát. Ennek ellenére nemrégiben volt
egy csodálatos fél éve…
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Kúraszerűen kaptam reumatológiai
terápiákat, és régóta szedek egy szteroidos gyógyszert is. Ennek a mellékhatásai
látszanak a bőrömön, nagyon elvékonyodott és érzékennyé vált. Gondolom,
vannak olyan mellékhatásai is, amik
nem láthatók kívülről, csak a szervezetemben.
Gondolt régebben arra, hogy más
gyógymódot választ?
Kipróbáltam, hogy elhagyom ezt
a gyógyszert, de akkor mégrosszabbul
voltam. Viszont jártam egy mágneses
terápiára, ami nagyon hasznosnak
bizonyult. Segítséggel be- és ki tudtam
szállni az autóból. Aztán anyagilag nem
bírtam tovább és abbahagytam. Romlott
is az állapotom. Nagyon sok pénz megy
el arra, hogy ide járjon hozzám valaki,
és megcsinálja a házimunkát, amit nem
bírok. Közben azért kipróbáltam különféle táplálék-kiegészítőket is, amik
szintén jók voltak, de egyik sem hozta
azt az eredményt, amit az őssejtkapszula.
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Honnan hallott a termékről?
Járt hozzám egy pedikűrös, – mert
sajnos ezt sem tudom megcsinálni magamnak – és neki mondtam, hogy egyik
éjjel láttam a tv-ben egy műsort, amiben
erről a kapszuláról volt szó. Kiderült, hogy
Ő is forgalmazza, és elmondott néhány
pozitív tapasztalatot. Eldöntöttem, hogy
kipróbálom. Néhány héttel rá, ahogy
elkezdtem szedni, a szomszédom megkérdezte, hogy mi történt velem, mert sokkal
jobban mozgok, mint azelőtt.
Ön mit érzett?
Az első héten úgy éreztem, hogy mindenem fáj, de a második hét után már
javulni kezdtem. Könnyebben mozogtam,
ki tudtam kísérni, aki jött hozzám. Egyenesebben ültem, pedig azelőtt nagyon
megrogytak a vállaim. Hosszabb ideig
tudtam állni és a felállás is jobban
ment? Volt, aki megkérdezte, festetem
e a hajamat, mert más lett a színe, és
megerősödött. A fodrász is észrevette
a változást. Meg is mondtam neki, mit
szedek. Ezenkívül a tönkrement bőrömön
simább és szebb lett. Négy hónapig
szedtem a kapszulát, aztán télen abbahagytam, mert fűtésre kellett a sok pénz.
De a termék hatása még azt követően is
kitartott.
Meddig?
Két-három hónapig, viszont most már
van visszaesés, nem is kicsi. Újra kell
szednem fájdalomcsillapítót is, pedig az
alatt a négy hónap alatt egy szemet sem
vettem be. Kétségtelen, hogy nagyon jó
hatású ez a termék, amint lehetőségem
lesz rá, újra elkezdem szedni.
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Velem
csodát művelt!

Mínusz 20 egység
inzulin!

Marika még mindig elsírja magát, amikor hajdani
autóbalesetéről beszél. Úgy tűnik a lelki sérülés erősebb nyomot hagyott benne, mint a fizikai, pedig testileg is maradandó,
bár szerencsére egyáltalán nem látványos nyomokat szerzett,
melyek nap mint nap emlékeztették a történtekre.

László az elmúlt húsz évben kénytelen volt megtanulni
együtt élni a diabetes-szel és csaknem beletörődni abba,
hogy a cukorbetegség további károsodásokat okoz
szervezetében. Mígnem felragyogott a reménysugár,
hogy a két évtizede tartó destruktív folyamat végre
lassíthatóvá, vagy megállíthatóvá válik.

Hogy történt a baleset?
Már több, mint húsz éve, de még
ma is elcsuklik a hangom, ha rágondolok. Vezettem, és a lehúzott ablakon beszállt egy bogár, egyenesen
a szemembe repült és bele is szúrt.
Ahogy elkaptam a fejem, a kormányt
is elrántottam és nekimentem egy
fának. A kocsi totálkáros lett, én
viszont szerencsére megmaradtam, de
maradandó károsodásokat szereztem.
Mások nem is vették észre, csak én
tudtam, hogy a térdem tropára ment,
mert annyira fájt és onnantól kezdve
korlátozott a mozgásomban. Benzinkutasként dolgoztam és az volt a
szerencsém, hogy én voltam a főnök,
ezért nem kellett például leguggolni
takarítás közben.

A baleset során, miután észleltem,
hogy neki fogok hajtani a fának,
annyi időm volt csak, hogy leboruljak
a jobb ülésre, így nem szúrt keresztül
a kormány, de nagyon megzúztam
a bordáimat. Bár teljesen meggyógyultak, onnantól kezdve minden
időváltozást megéreztem, ahogy a
térdemmel is.

mesélte volna nekem, talán el sem
hiszem. Ami még nagyon érdekes,
az orromban a porcok is összenőttek,
úgyhogy megszűnt az állandó
fájdalom és érzékenység. És az oldalam sem jelez már úgy az időjárásváltozásra, mint azelőtt.

A térdét is műtötték?

Pedig még nem is mondtam el
mindent. Évekkel ezelőtt volt egy
üzemi balesetem, ahol ráestem a
kezemre, és a nagyujjamnál olyan
zúzódást szereztem, hogy onnantól
kezdve nem tudtam rendesen fogni
a jobb kezemmel. Ráadásul jobbkezes vagyok, így elég érzékenyen
érintett, hogy állandóan elejtettem,
amit megfogtam. Amióta szedem az
őssejtkapszulát körülbelül 70%-kal
javult a fogásom. Aztán nemrég
itthon estem el úgy, hogy kivittem
az ablakot. A kezemen eret vágott
az üveg, 12 cm-es vágást szereztem.
Férjem azonnal bevitt a kórházba
és az ügyeleten összevarrták. Ekkor
viszont már szedtem a terméket.
Gyönyörűen összeforrt a seb. Igaz,
kentem a Crystal termékcsalád
krémével is, de belülről gyógyították
az őssejtek. Már szinte nem is látszik.
Úgy érzem, velem csodát művelt ez
a termék.

Összevarrták a sérülésnél, de nem
hajtottak végre rajta semmilyen belső
műtétet, mert csak izomhúzódásra
gyanakodtak, amivel nem lehetett
volna mit tenni. Krémeket írtak fel
rá, meg fájdalomcsillapítót adtak. Az
utóbbit hamar abbahagytam, mert
nem vagyok nagy gyógyszerszedő.

Egyáltalán nem tudott leguggolni?

Inkább a természetes módok?

Le még csak-csak, de felállni már
borzasztó kínok közepette. Inkább
hajoltam, ami viszont nagyon
megterhelő volt sok éven át.

Azokban hittem mindig is. Szedtem
is a Q10-et, meg antioxidánsokat.
Érdeklődésemnek köszönhetően
kerültem kapcsolatba a Crystal termékekkel is. Áldom a napot, amikor
tavaly nyáron elkezdtem szedni az
őssejtkapszulát. Már az első hét után
észrevettem a javulást a térdemben.
Egyrészt kevésbé fájt, és én nem
tudom, mi történt, de a mai napig
le tudok guggolni, és fel tudok állni
minden gond nélkül, meg sem kell
kapaszkodnom. Ha ezt valaki más

Más károsodás is érte a baleset során?
Az orrom ripityára tört és igaz,
hogy visszatákolták az orvosok, de
a porcok nem nőttek össze. Állandóan érzékeny volt, amikor csak
hozzányúltam. Az orrfújásnak külön
techinkáját kellett kitanulnom.
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Volt mit helyrehozni!

Mik voltak a betegségének első tünetei?
Elsősorban szárazságérzés, állandó szomjúság, és
az általános közérzetem romlása, gyenge voltam.
Elmentem a körzeti orvoshoz, aki azonnal megnézte
a cukromat, ami 20-as érték felett volt. Irány az István
kórház!
Ott mi történt?
Befektettek és elkezdtek inzulinnal kezelni. Akkor
még elég tudatlan voltam a betegséget illetően,
csak kapkodtam a fejem. Beállították a cukromat
és hazaengedtek.
Azóta változott az inzulin adag?
Igen, akkor még csak kétszer kellett adni, ami
az évek során négyre emelkedett. Duplájára nőtt
az adag.
A tünetek tekintetében volt változás?
Magas lett a vérnyomásom, de ezzel nincs különösebb problémám, mert jól kezelik. A szememmel
viszont voltak komoly gondok. Sokszor bevérzett.
Hosszú ideig nem tudták kezelni, mire végre bekerültem a MÁV kórházba, ahol öt alaklommal
megműtöttek, de a műtétek után körülbelül másfél
hónappal újra bevérzett a szemem. Akkor azt mondták, szilikonnal kell feltölteni. Ezt követően tényleg
nem volt bevérzés, viszont a látásom elromlott.
4,5-ös szemüveget kellett csináltatnom.
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Próbálkozott valamilyen természetes módszerrel kezelni az alapbetegségét?
Különféle gyógyteákat ittam, de nem segítettek.
Aztán fél évvel ezelőtt rátaláltam az Interneten az
őssejtkapszulára. Gondoltam megpróbálom.
Miből gondolta, hogy ez segíthet?
Akkor már sokat hallottam az őssejtterápiák
sikeréről, ezért éreztem úgy, hogy ez jó megoldás
lehet.
Orvossal megbeszélte?
Próbáltam, de teljesen elzárkózott, és meg sem
indokolta, hogy miért. Én viszont nagyon hamar
választ kaptam a döntésemre. 1-1,5 hét után éreztem,
hogy egyre gyakrabban vagyok rosszul, mert úgy
lemegy a cukrom. Nekem elég jó az állóképességem,
és nem ájultam el, de nagyon rosszul voltam.
Fokozatosan elkezdtem csökkenteni az inzulin
adagot, végül 75 egységről lejöttem 56 egységre.
Amikor anyagi okok miatt kihagytam egy hónapot,
akkor viszont nagyon felugrott a cukrom, így újra
rendeltem a termékből. Most, hogy már néhány havi
adagot beszedtem, érzem, hogy a látásom is javult.
Még messze van a tökéletestől, de már érzékelhető
a pozitív irányú változás, és ennek is nagyon örülök.
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A
Margit

Margit rendkívül
mozgékony, nagy strapabírású hölgy, aki kertészkedik, szőlőt művel,
bort készít és naponta
emelgetett a 20-25 literes
kannákat. Nem gondolta,
hogy egy napon épp az
emelésből adódóan esik
majd baja, mint ahogy
azt sem, hogy gyógyulása
számos további kedvező
mellékhatással jár.
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Az már
csoda
lenne…
Megemelte magát?
Igen, de nem a boros kannákkal. Utaztam és a bőröndöt
magam előtt akartam feltenni a vonatra, ekkor történt
a baleset. A deréktáji gerinccsigolyáim fél centiméterrel
elcsúsztak.
Azonnal érezte, hogy baj van?
Nem csak később, amikor a bal lábam elkezdett zsibbadni és orvoshoz mentem, akkor derült ki, mi történt
gerincemmel. Ezen kívül lágyéksérvet is megállapítottak.
Hogyan kezelték?
Szanatóriumban voltam három hetet. Ott kaptam
különféle kezeléseket és gyógytornáztam. Műteni nem
kellett, mert nem volt kitüremkedés, csak nyomta a
csigolya az idegeket. Ez viszont nagyon fájdalmas volt,
menni sem tudtam sokat, állni pedig végképp nem.
Mi történ a szanatórium után?
Otthon tovább tornáztam és kicsit jobb lett a helyzet,
de nem tudtam kertészkedni és hajolni sem. Nagyon
lerobbantnak éreztem magam, keveset bírtam fizikailag.
Már régóta forgalmazója voltam a Flavin termékeknek,
amikor megjelent a cégnél az őssejtkapszula. Elkezdtem
szedni, másnaponként egy adagot?
Mikor érzékelte elsőször a termék hatását?
Érdekes, hogy nem igazán figyelgettem magam. Már
majdnem fél év eltelt, amikor vendégek jöttek hozzánk,
akiknek megmutattam a környéket. Egyszerre három órát
tudtam sétálni, és ekkor döbbentem rá, milyen csodálatos
dolog történt velem. Azt követően már jobban figyeltem
magamra.
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És miket tapasztalt még?

lévő törés”. Máris megindult a csontosodás, ami nagyon
jó hír így 70 évesen. Ráadásul mindössze két napig voltak
fájdalmaim.

Nagyobb lett a fizikai teljesítőképességem. Már tudok
hajolgatni, így kertészkedek is. Emelni is tudnék, de nem
merek, inkább nem kísértem a sorsot. Már újra én
takarítok, pedig azt megelőzően csináltattam, mert nem
bírtam. De ezen kívül más érdekességek is történtek.
A jómúltkor megfáztam a fodrásznál, és mivel nem
vagyok egy gyógyszerkedvelő típus, nincs otthon gyógyszerem. A lázam felment, de nem tudtam bevenni semmit. Elhatároztam, hogy másnap elmegyek az orvoshoz,
ám mire fölébredtem kutya bajom nem volt. Ezt is az
őssejteknek tulajdonítom főként azért, mert egész télen
– ezt az egy alkalmat kivéve – egy percig nem voltam
beteg, nem kaptam el az influenzát sem. Úgy érzem,
nagyon erős lett az immunrendszerem.

A csigolyaelcsúszást röntgenezték azóta?

Azóta is szedi a terméket?
Igen, de most naponta, mert két hete eltörtem a csuklómat és szeretném, ha gyorsan gyógyulna. Egy hét elteltével megröntgenezték, és azt írták a leletre: „gyógyulóban

Nem, de szerintem nem ment vissza, mert az már
csoda lenne. Viszont biztos megerősödött a környezetében lévő izomzat, ettől jobb a tartásom és ezért nincsenek
fájdalmaim. Ami még nagyon érdekes, egy fél éves szedés
után észrevettem, hogy apró hajak nőnek az egész fejem
területén. A fodrász is megerősítette. Ezek a szálak ma
már több centisek, így megdúsult az amúgy már elég
ritka hajam. Ez nem csak nekem volt bizonyíték, hanem
azoknak is, akik a környezetemben azt hitték, csak
beképzelem, hogy jobban vagyok. De azt már nem lehet
beképzelni, hogy több hajam van, hiszen ők is látják.
Ja, és a hallásom isjavult, amit az esti rádiózásnál vettem
észre. Már egyformán jól hallok mindkét fülemre,
pedig egyik rosszabb volt. Összességében a hangulatom,
a közérzetem a mun-kabírásom sokkal jobb. Kitűnően
érzem magam.
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Crystal tapasztalat füzet

az én
utam,
az én
gyógyulásom
Kati néni

Kati néni energikus és életvidám asszony. Aki most ismeri meg,
nem gondolná róla, hogy megjárta a hadak útját…

tapasztalat füzet

Milyen állapot az, amiből ilyen remekül
fel lehet gyógyulni?
Feküdtem a László kórházban, ahol az orvos azt mondta, nem tudnak rajtam segíteni. Majd hozzátette, nekem
kell megtalálnom a számomra megfelelő élelmiszerkiegészítőt, ami majd segít. Ez a mondat nagyon megmaradt bennem. Már régebben is rengeteg gyógynövénykönyvet forgattam és tanulmányoztam és most az
is megértettem, hogy nem elég ennem, sejtszinten kell
táplálnom a szervezetemet, mert a belső szerveim annyira
alulműködtek, hogy rettentően gyenge voltam.
Minek következtében alakult ki ez az alulműködés?
Egy baleset miatt. Édesanyám nálunk lakott, mert
agyvérzés után én ápoltam. Épp a kertben dolgoztam
a férjemmel, amikor kiabált a szobából, hogy menjek be.
Megijedtem, azt hittem, valami baj van, és ahogy futottam, nekiszaladtam egy faágnak. A májamat ért ütés
következtében az epe belefúródott a májba, ami olyan
belső szervi állapotot idézett elő, hogy nem lehetett
megműteni.

orvos, hogy csak saját magam fogom tudni helyrehozni
a szervezetemet, megfelelő életmóddal, étrenddel,
sejtszintű táplálással.
De addigra már sokmindent kipróbált. Mit gondolt,
mihez fog kezdeni?
Még gondolkodni sem volt időm, mikor kijöttem
a kórházból egy ismerősöm utánam szólt a buszon, hogy
ha még mindig olyan beteg vagyok, tud ajánlani egy
terméket. Pár nap múlva már ittam is a Napkristályt,
aztán pedig a Flavint. Ezek nagyon jótékony hatásúak
voltak, a leleteim is igazolták a javulást. Így ismerkedtem
meg a további Crystal termékekkel, és amikor kijött az
őssejtkapszula, tudtam, ez lesz az én utam a teljes gyógyuláshoz. Részt vettem egy előadáson, és azt mondtam,
ha abból, ami ott elhangzott, csak a fele beválik nálam,
akkor már nagyon jó. Elkezdtem szedni.
Milyen változásokat tapasztalt?
Épp előzőleg nem olyan régen belecsapott egy faág
a bal szemembe. Onnantól kezdve csak úgy láttam,
mintha tejüvegen keresztül néznék. Az orvos nem látott
semmi változást, én viszont nem láttam a szememmel.
Az őssejtkapszulától, pár hónap szedés után áprilisra
visszajött a látásom. Nem akartam elhinni, hogy
külön-külön látom a fenyőfaágakat és a szomszéd cseresznyefavirágait.

Mégis hogyan kezelték?
Csak sokkal később mentem orvoshoz, mert nyugdíj
előtt álltam és sejtettem, hogy ha hosszantartó betegállományban leszek, akkor kevesebb lesz a pénzem. Idővel,
viszont nem tudtam rendesen enni, rengeteget fogytam,
és övsömört is kaptam.

Történt más jellegű változás is ez alatt az idő alatt?

Próbálta magát kezelni valahogy?
Nagyon sokféle terméket próbáltam, de nem segítettek,
csak fogytam. Orvoshoz akkor kerültem, amikor már
semmi nem maradt meg bennem, az emésztésem leállt
és a vizet is kihánytam. Nem mertem senkinek szólni, de
éreztem, hogy nagy baj van és elmentem a körzeti orvoshoz. Aztán megkezdődtek a kivizsgálások.
Gondolom volt olyan orvos, aki nem dícsérte meg,
amiért nem fordult időben szakemberhez…
Oh, inkább olyan volt, aki nem is vett komolyan.
Mígnem kiderült, hogy a szerveim teljesen alulműködnek.
Ugye, műteni nem lehetett, ezért kaptam különféle
gyógyszereket, a májamra, hasnyálmirigy támogatásra,
veseműködésre. Mire végre a Lászlóban megmondta az
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Crystal

Néhány éve letört a protézisem hátsó része. Ennek
következtében idővel megindult egy repedés a fogínyemen, amitől nagyon megijedtem, mert hallottam róla,
hogy az ilyen tünetek rákos elváltozás jelei lehetnek.
Rémülten láttam, ahogy a repedés egyre csak nőtt. Egy
ismerősöm nem olyan régen meghalt és tudtam, hogy
ilyen tünetei voltak. Erről nem beszéltem senkinek,
de közben féltem, itt a vég. Most, hogy elkezdtem szedni
az őssejtkapszulát, ez a már 3 centiméteresre nőtt repedés
teljesen összenőtt. Nyoma nincs a vörös húsnak, amit
a szétválást követően lehetett látni. Annyira megnyugodtam. Ezen kívül a görcsös és merev ujjaim jól kilazultak.
Ja és az alapbetegségemet illetően is teljesen jól vagyok,
a súlyom és a leleteim is rendben vannak. Csodálatos
változásokat tapasztaltam ezért azt mondom, akinek
van pénze, ne sajnálja, ilyen termékekbe fektessen, mert
a saját bőrén tapasztalhatja a készítmény áldott hatását.
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