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valóság

Zoltán nem szeret beszélni sem
a betegségéről sem a gyógyulásáról,
felesége Jutka viszont annál nagyobb
örömmel osztja meg velünk férje történetét.
Nem csoda, hiszen egy olyan betegségről van szó, ami
az orvostudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan
nak számít. Neve rövid, tünetei mégis egy életen keresztül
tarthatnak.
Mikor és hogyan fertőződött meg
Zoltán a lyme kórral?
Öt éve már, hogy a férjemet
egy tavaszi napon, deréktájékon
a gerince mellett megcsípte a
kullancs. Mivel ilyen már sok
szor történt vele, hiszen a víz
ügynél dolgozik és munkájából
adódóan folyamatosan a ter
mészet lágy ölén van, kivettük a
kullancsot csipesszel és nem is
törődtünk a történtekkel.
Meddig?
Körülbelül néhány napon
múlva elkezdte fájlalni a kezét
és a lábát, alig tudta mozgatni
a végtagjait. Mondtam is neki,
hogy már ő sem fiatalodik,
hiszen 55 éves volt akkor.
Ennyiben is maradtunk volna,
ha a fájdalmai nem fokozód
nak és egy-két héten belül nem
jelenik meg a bőrén egy övszerű
piros csík, ami a derekán hátul
ról indult és a hasánál összeért.
Mit tettek ekkor?
Nagyon megijedtünk és
a zonnal elmentünk a bőr
gyógyászatra, ahol rögtön
mondták, hogy ezek valószí
nűleg a lyme kór tüntetei. 
A vérvétel eredményére azon
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ban három hetet kellett várni.
Addig is felírtak különféle
krémeket és gyógyszert, de a
férjem elzárkózott ezektől.
Mi volt az oka ennek?
A leírt mellékhatások, amik
ben a napallergiától elkezdve
még számtalan tünetet soroltak
fel. Ehelyett a férjem elkezdett
egy természetes hatóanyagokból
álló kúrát, amiben a Nano Silver
játszotta a főszerepet. Minden
nap minimum fél litert megivott
belőle. Először a végtagtünetei
kezdtek enyhülni, aztán két-há
rom héten belül a derekán lévő
piros folt is visszahúzódott.
Ehhez képest, amikor vissza
mentünk a laboreredményért
az orvos elhűlve fogadta a
férjemet, mert olyan rosszak
voltak a leletei, hogy elvileg már
haldokolnia kellett volna. A
doktornő azon is csodálkozott,
hogy Zoltán a saját lábán jött be
a rendelőbe, hát még azon, hogy
mennyire jól van. Újabb vizs
gálatokat kért, mert nem hitt a
szemének.
Újabb izgalom, amíg elkészülnek
az eredmények?
Mondanom sem kell, hogy
milyen idegesek voltunk, de
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s zerencsére ennek a vizsgálat
nak már teljesen jó volt az ered
ménye, úgy, hogy a férjem egy
szem gyógyszert nem szedett
be.
És azóta, hogy van Zoltán?
Minden rendben van vele és
az orvosi leletek is ezt tükrözik.
De a lyme kor
az orvostudomány
mai állása szerint
gyógyíthatatlan betegség.
(Judit nevet) Úgy látszik a
Nano Silver, és a többi termék,
például a flavonoidok meghoz
ták az eredményt. A férjem is
tudja, hogy ennek köszönheti
a gyógyulását, de ő olyan, hogy
egyrészt nem szívesen beszél
erről, másrészt nem szed be
semmit, amikor már meg
gyógyult. Ezért télen, titokban,
minden nap bele szoktam csem
pészni a teájába egy-egy kanál
ezüst-vizet. Nem is beteg soha,
miközben a kollegái folyama
tosan meg vannak fázva. A
férjem sem érti, mitől ilyen jó a
szervezete, de nem baj, elég, ha
én tudom.
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Végre
hagytam,
hogy segítsen…
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Krisztina egy bioboltban dolgozik,
csupa egészséges termék között.
Maga sem érti eleinte miért ódzkodott
mégis attól a készítménytől, amit ma
már minden vásárlójának szívből tud
ajánlani.

Hogyan ismerkedett meg
a Nano Silverrel?
Anyósom évek óta ezt fogy
asztja, amikor valamilyen
probléma van a torkával, vagy
megfázásos tünetei jelentkeznek.
Már többször ajánlotta nekem is,
mert azt tapasztalta, hogy ennek
segítségével hamarabb meggyó
gyul vagy nem is hatalmasodik
el rajta a betegség, de valamiért 
– azóta sem tudom, milyen
okból – nem voltam nyitott rá,
hogy kipróbáljam. Elég jó az
immunrendszerem és ritkán
vagyok beteg, de olyankor nem
szeretek semmit beszedni. Rég
ebben legfeljebb pezsgőtablettát
ittam, ma viszont már a kisfiam
nak, Rubennek is ezüst-vizet
adok, ha beteg.
Minek köszönhető, hogy
mégiscsak kipróbálta a Silvert?
Nyáron megfáztam a légkon
dis helyiségben, ahol dolgozom.
Amikor elkezdtem érezni azokat
a tipikus tüneteket, amik az
igazán nagy megfázások kitöré
sei előtt jelentkeznek – feszített
a fejem, fájt a torkom – tudtam,
ezt nem úszom meg szárazon.
És azt is tudtam, hogy bármi is
történjék, másnap dolgoznom
kell. Mivel gyógyszert semmi
lyen betegségre nem szedek,

csak akkor, ha nagy fájdalmaim
vannak, gondoltam, eljött az
ideje, hogy megnézzük, mit tud
a Nano Silver! Kipróbáltam, és
azóta mindenkinek ezt ajánlom.
Mitől volt ilyen meggyőző
az első kísérlet?
A megfázás délutánján, amikor
már éreztem a vészjósló jeleket,
még munkaidő alatt elővettem
egy üveg ezüst-vízet és megit
tam a felét. Nem mondom, hogy
másnap tökéletesen éreztem
magam, de nem tört ki rajtam a
nátha. Megittam a maradék fél
üvegnyi készítményt, és érdekes
módon aznap estére már sokkal
jobban voltam. Harmadnapra
pedig teljesen elmúlt minden
tünetem. Azért ez elég ritka egy
alapos megfázásnál, ami mini
mum három napig kínozza
a legtöbb embert. Igaz, hogy
C vitamint is szedtem a Silver
mellé, de azt régebben is
fogyasztottam, ha meg voltam
fázva, mégsem sikerült úgy ki
jönnöm a náthából, mint most.
Mit érzett, amikor
ezt megtapasztalta?
Alig akartam elhinni és
nagyon örültem, hogy rátalál
tam egy ilyen klassz termékre.
Nem is értettem, miért nem
próbáltam ki régebben. Viszont
arra is rájöttem, hogy a készít
mény akkor a leghatásosabb,
ha a kezdődő betegség legelső
tüneteinél azonnal alkalmaz
–5–

zuk. Erre akkor döbbentem rá,
amikor a saját sikeres gyógyu
lásomat követően a férjemet
is az ezüsttel szerettem volna
kikezelni a megfázásból, de
sajnos ő már csak akkor kezdte
el fogyasztani a terméket, amikor
a betegség közepén volt, így az
nem tudta olyan hatékonyan
kifejteni gyógyító erejét.
Ez nem szegte hitét?
Nem, mert a személyes ta
pasztalatomat követően a
bioboltunkban sok vásárlóm
nak ajánlottam a készítményt
és nagyon jó visszajelzéseket
kaptam azoktól, akik a beteg
ségük kezdeti jeleinél elkezdték
fogyasztani. Most próbáljuk ki
a kisfiamnál is, mert úgy tűnik
elkapott valamit az iskolában és
két napja fájlalja a torkát. Azon
nal adtam neki a Nano Silverből
és lekopogom nem tört ki rajta a
betegség.
A vásárlói csak náthás,
torokfájásos panaszok esetére
veszik a terméket?
Leggyakrabban igen, de hallot
tam már róla, hogy más típusú
betegségnél is segített. Nem egy
vásárlónk mondta, hogy felfázá
sosból hamar sikerült kigyógyul
nia a Nano Silver segítségével.
Végülis ha belegondolunk, hogy
az ezüstnek gyulladáscsökkentő
hatása van, akkor logikus, hogy
számos betegség esetén ki tudja
fejteni jótékony hatását.
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Egy kételkedő hite
Magdi több évtizede kozmetikusként dolgozik és ezidő alatt
kitapasztalta a szakma csínját-bínját. Két évvel ezelőtt azonban
rátalált egy olyan újdonságra, amiről eleinte maga sem gondolta,
hogy nagy előszeretettel fogja majd alkalmazni vendégei körében.

Hogyan ismerkedett meg
a Nano Silverrel?
2006-ban voltam egy előadáson az
ipartestületnél, ott hallottam először
a termékről. Én elég szkeptikus
vagyok az ilyen jellegű teljesen ter
mészetes készítményekkel kapcsolat
ban, aminek az az oka, hogy a szak
mámban ezt megelőzően elsősorban
szintetikus anyagokat használtam és
azok jótékony hatásait tapasztaltam
meg. Ennek ellenére úgy gondoltam,
hogy az ezüst-vizet kipróbálom, mert
meggyőző volt az előadás még nekem
kételkedőnek is. Másrét úgy voltam
vele, hogy ártani biztos nem fog.
Saját magán próbálta ki először?
Nem, a pácienseimen. Elsősorban
azokon, akiknek aknés, pattanásos,
gyulladt volt a bőrük. Magam is
meglepődtem, amikor sorra kaptam
a jó visszajelzéseket.
Hogyan használta a terméket ezekben
az esetekben?
Először a kozmetikai kezelés során,
aztán a vendégek otthon folytatták
a kúrát addig, amíg az ezüst le nem
húzta a gyulladást a bőrükön.

Nem tartott attól, hogy akinek rendbe
jön a bőre, ritkábban jár majd
Önhöz kezelésre?
Nem, mert a termék a gyulladás
lehúzása által csak abban segít, hogy
szebb legyen a vendégek bőre, de ettől
még a faggyútermelés működik, tehát
bőrtisztításra és egyéb kozmetikai
kezelésekre továbbra is szükség van.
Az ezüst csak a hámban keletkezett
hibákat korrigálja, azt viszont nagyon
eredményesen.
Más problémákkal kapcsolatban
is van visszajelzése a termékről?
Vendégeim kipróbálták szolárium
vagy napozás utáni kisebb égések
esetén is, és azt tapasztalták, hogy
ha ilyenkor bekenik magukat az
ezüst-vizzel, akkor hamarabb meg
nyugszik a bőrük, enyhül az égés
okozta fájdalom és a regenerálódási
folyamat felgyorsul. Összességében
azt tapasztaltunk, hogy minden olyan
problémánál, ahol a bőrnek újra kell
képződnie, nagyon jó hatása van
a Nano Silvernek.
A többes számban fogalmazott
tapasztalat azt jelenti, hogy saját
magán is kipróbálta a terméket?

Igen. Nekem sajnos szokott her
pesz jönni a számra, és azt tapasz
taltam, hogy ez ezüst felgyorsítja a
kis hólyagok leszáradási folyamatát.
Olyan is előfordult, hogy amikor
éreztem azt a tipikus viszkető érzést,
amivel a herpesz jelentkezik, azon
nal bekentem a számat és így sikerült
megelőzni a hólyagosodást. Ezen
kívül a kezemen lévő ekcémával
kapcsolatban is nagyon jók a tapasz
talataim. A Silver segít kordában
tartani a tüneteket. Amint érzem,
hogy elkezd viszketni a bőröm, már
kenem is, így nem hatalmasodik el
a tünet, sőt visszahúzódik teljesen.
Erre a két problémájára
mit használt, mielőtt megismerte
a Nano Silvert?
Olyan krémeket, amiket a bőr
gyógyász írt fel, de azokat inkább már
csak akkor használtam, amikor
a tünetek erősebbek voltak. Az
ezüsttel pedig csírájában meg lehet
fékezni a folyamatokat. Azóta nem
is használok semmiféle szintetikus
krémet ezekre a problémákra.

Pozitív
mellékhatás

Éveken keresztül tartó antibiotikumos kezelések után Brigitta rájött,
hogy van más megoldás is krónikus betegségének kezelésére. Azóta nem
csak rendszeresen fogyasztja a Nano Silvert, hanem forgalmazóként
másoknak is jó szívvel tudja ajánlani.

Hogyan ismerkedett meg a termékkel?

64 éves vagyok, és amióta az
eszemet tudom mindig is hajlamos
voltam a felső légúti megbetegedés
ekre, de az utóbbi évtizedben egyre
sűrűbben jelentkeztek az ilyen
jellegű tünetek. A mai Nano Silvert
még ezüst colloid korában ajánlotta
egy ismerősöm. Mondhatom, hogy
megismerkedésünk óta ez a gyógy
szerem. Most is iszom, mert érzem,
hogy kicsit kapar a torom és jobb még
időben nyakon csípni a problémát.
Régebben mivel kezelte ezt
a betegséget?

Antibiotikumokat írt fel rá az orvos,
de az elmúlt három évben áttértem a
természetes gyógymódokra.
Mi volt ennek az oka?
Amikor az emberben tudatosodik
az antibiotikumok számos mellékha
tása, akkor ösztönösen elkezd más
megoldásokat keresni.
Önnél milyen mellékhatás
jelentkezett a legerősebben?
Elsősorban azt éreztem, hogy a
gyomrom egyre nehezebben viseli az

–6–

Crystal

antibiotikumok összetevőit. Viszont,
amikor elkezdtem inni a Nano Silvert
azt tapasztaltam, hogy ugyanannyi
idő alatt helyrejövök, mint a gyógy
szeres kezelések alkalmával. Akkor
minek szedjek gyógyszert? Ráadá
sul úgy érzem, hogy mostanában
ritkábban jelentkeznek a tüneteim.
Ezen kívül pedig észrevettem, hogy
az ezüst-víznek van egy jótékony
mellékhatása is, legalábbis az én
esetemben.
Mégpedig?

Régebben gyakran kellett urológus
hoz járnom, mert állandóan
visszatérő hólyaghurutom volt. Mon
danom sem kell, hogy ott is antibioti
kumok tömkelegét kaptam, ráadásul
soha nem sikerült pontosan kideríte
ni, hogy mi lehet a betegség kiváltó
oka. Néha baktériumfertőzésre, néha
felfázásra gyanakodtak az orvosok.
Elkezdtem fogyasztani a Nano Silvert
a felsőlégúti problémáimra és köz
ben azt vettem észre, hogy nem kell
mennem az urológiára. Már három
éve egyáltalán nem voltam, pedig azt
megelőzően néhány havonta kel
lett járnom. Amikor rájöttem, hogy
milyen jó hatása van a készítmény
nek, amit fogyasztok, másoknak is
ajánlottam, és amikor tőlük is a jó
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visszajelzéseket kaptam, elkezdtem
forgalmazni.
Mi volt a legutóbbi
pozitív visszajelzés?
Éppen ma délelőtt vitt Silvert egy
olyan beteg, akinek valamilyen antibi
otikum mellékhatásaként kiütések
keletkeztek a testén. Délután vissza
jött és mondta, máris érzi, hogy
enyhültek a tünetei. Nagyon örültem
neki.
Gondolom a családban
is többen használják az ezüst-vizet,
ugye?
Persze, van készülékem, amivel ott
hon is elő tudom állítani a Nano
Silvert, úgyhogy, ha bárkinek
kezdődő megfázása vagy torokfájása
van, azonnal ezt issza, és mindenféle
gyógyszer nélkül hamar helyrejön.
Idén először kipróbáltam azt is, hogy
tartósítószer helyett ezzel tettem el a
befőtteket. Minden üveg tartalmának
a tetejére egy kiskanálnyi ezüst-vizet
öntöttem és úgy zártam le a kupak
kal. Nemrégiben megnéztem a
befőtteket, és látszólag minden rend
ben van velük. Hamarosan elkezdjük
bontogatni, már nagyon kíváncsi
vagyok…
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Hogy jutott eszébe, hogy a pedikűrözéshez
Nano Silvert használjon?
Munkám során rengetegszer találkozom
olyan emberekkel, akiknek valamilyen
gyulladás van a lábukon. Ez általában sérült
köröm, vagy -körömágy, illetve benőtt
körmök kapcsán szokott előfordulni és
többnyire nagy fájdalmat okoz az emberek
nek. Mivel már régóta ismerem a Crystal
termékeket, így a Nano Silvert is és tudom,
hogy számtalan probléma kezelésére alkal
mas, gondoltam, megpróbálom a vendé
geimnél is, hátha így többet tudok segíteni
nekik.
Mi volt a tapasztalata?

Kísérleteztem

és sikerült!

Edit a kemikáliák világából érkezett a pedikűrös
szakmába. Mindig is vonzódott a természetes
gyógymódokhoz, így talán az sem meglepő,
hogy miután ilyen jellegű termékeket kezdett
forgalmazni, hamarosan hivatása is megváltozott.
Ma a forgalmazott termékeket hívja segítségül
a munkájában.
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Először egy olyan vendégem jött, akinek
be volt nőve a körme, és ahogy hozzányúl
tam, nem csak vérezni kezdett, hanem genny
is fakadt belőle. Igazából csak kísérletez
tem és csodák csodájára sikerrel. Aztán azt
tapasztaltam, hogy a többi esetben is hatásos
volt a Nano Silver. Nemrég egy vendégem
nagyon nehéz esetnek bizonyult, mert a
nagylábujját már szinte teljesen átitatta
a gyulladás. Ennek ellenére néhány napos
kezelés után javultak a tünetei, és egy hét
múlva teljesen lehúzódott a gyulladás az
ezüst hatására.
Azóta mindenkinél, akinek valamilyen
elváltozás van a lábán, a Nano Silvert
alkalmazza?
Mivel a hálózat többi termékét is forgal
mazom, így van választék. Gyulladásos
esetekben az ezüsttel szoktam kezelni, és ezt
ajánlom a vendégnek otthonra is, de a múlt
koriban volt például egy olyan páciensem,
akinek karfiolos bőrelváltozás volt a köröm
ágyánál, nála az aminolizin segített.
Saját magán is tesztelte már az ezüst-vizet?
Igen, amikor be volt gyulladva a kezem.
Valószínűleg megszúrtam az ujjamat, de csak
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akkor vettem észre, amikor már begennye
sedett. Onnantól kezdve naponta egyszer
Nano Silverbe dugtam és néhány nap alatt
nagyon szépen elmúlt a gyulladás.
Belsőleg is használta már
a készítményt?
Tudom, hogy úgy is nagyon hatásos,
azonban én személyszerint még nem próbál
tam így, megmaradtam a külső kenegetés
nél. De meggyőződésem, hogy ha külsőleg
ilyen jó eredményeket lehet vele elérni,
akkor belsőleg is bizonyára kitűnő. Van
egy ismerősöm, aki ezzel kezeli a gyereke
légcsőhurutos tüneteit.
Mióta foglalkozik a természetes
gyógymódokkal?
Régebben – körülbelül tíz évvel ezelőtt –
gyógyszertári asszisztensként kemikáliák
között dolgoztam és azt láttam, hogy a
gyógyszerek csak ideig óráig segítenek, aztán
egyre több kell belőlük, hogy el lehessen érni
a kívánt hatást, főleg a fájdalomcsillapítók
esetében. Arról nem is beszélve, hogy a
mellékhatások folyamatosan teszik tönkre
a szervezet védekezőrendszerét, aminek az
az eredménye, hogy az ember egyre kevés
bé tud ellenállani az újabb betegségeknek,
tehát egyre több gyógyszerre lesz szüksége.
Már akkoriban hallottam a természetes
alapanyagú készítményekről, és el is kezdtem
forgalmazni egy külföldi gyártó termékeit.
Egy alkalommal kérdezte is valaki, hogy
miért nem magyar készítményekkel foglal
kozom…
És miért nem?
Mert akkor még nem ismertem ilyeneket.
Ezt követően hamarosan úgy alakult az
életem, hogy a hivatásomat is meg kellett
változtatnom. Ekkor lettem pedikűrös, talán
nem véletlen, hiszen ezen az életúton nem
sokára megismerkedtem a Crystal termékek
kel, és azóta ezeket forgalmazom.
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Bea és 15 éves lánya Maja egymást követték a törések útján.
Kis idő elteltével törték el kezüket, és ezzel a dupla
töréssel nem csak duplán megtapasztalták a Nano Silver
jótékony hatását, hanem kétszeres meglepetést is okoztak
sebészorvosuknak, aki csodálkozva nézte Anya és lánya
nem mindennapi gyógyulását.
Melyikük volt az első?
A lányom. Kézilabdázás közben elesett és eltört
a karja, azonnal meg kellett műteni. A barátaink
Aranka és Roland bajai termékforgalmazók, amint
megtudták, mi történt, azonnal hoztak nekünk
Nano Silvert, amit Maja rögtön a műtét után elkez
dett fogyasztani, és meg is lett az eredménye.

C

Csúnya törések,

szép források
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Egy törés esetében nehéz lehet eldönteni,
hogy a gyógyulást milyen mértékben segíti
a táplálék-kiegészítő, hiszen általában, amikorra
az orvos visszarendeli a beteget, addigra a csont
már minden plussz segítség nélkül is összeforr.
Hogyan mérték le a termék hatását?
Az orvos reakcióján. Azt mondta, nem tudja mit
csináltunk, de a röntgenfelvételről az látszik, hogy
annyira szépen begyógyult a lányom csonttörése,
hogy máris ki lehet venni a karjából a műtét során
beleoperált rögzítő drótot.
Azt eredetileg mikor kellett volna kivenni?
Fél év múlva, de a gyors gyógyulásnak
köszönhetően másfél hónap után egy újabb
műtéttel kivették.
És ezt az operációt követően is hamar gyógyult
a kislány?
Igen, továbbra is folyamatosan itta az ezüst-vizet
és ennek köszönhetően két hónap elteltével már
újra sportolhatott az orvos jóváhagyásával, aki csak
csodálkozott a jó eredményeken.
Mondták Neki, hogy mit fogyasztott Maja?
Igen. Nem ismerte a terméket, de mivel látta a
hatást, nyitottságot mutatott iránta. Vittem is neki
termékismertetőt.
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Azóta volt más alkalom is,
hogy használták a terméket?
Volt, mert hamarosan az én kezem is eltört egy
esés következtében. Ez már nem volt annyira szép
történet, ugyanis csontritkulásom van, így nekem
nem soha nem fogják kivenni azt a fémet, amit
beoperáltak a karomba. De maga a gyógyulási
folyamat nálam is meglepően gyorsan zajlott, ami
ilyen alapbetegség esetén nagyon ritka. Mondta
is az orvos, hogy ne számítsak gyors felépülésre.
Ehhez képest két-három hónap múlva a röntgen
eredmények teljesen gyógyult állapotot mutattak.
Úgyhogy ismét meglepetést okoztunk a sebésznek.
Külsőleg is használták az ezüst-vizet
a balesetek után?
A Silvert csak ittuk, de én ezen kívül még
a Kristály krémmel is kenegettem a karomat.
Remélem nem volt több törés a családban.
Nem, törés az nem volt, de az ezüst-víz ennek
ellenére időről-időre előkerül. Ha valaki megfázik,
vagy influenzás, gyógyszerek helyett azonnal ezt
adjuk neki. Nagyon hamar leviszi a gyulladá
sokat, úgyhogy nem is tudom, mikor szedtünk
utoljára gyógyszert ilyen esetekben. Igazából ezt a
terméket, már a töréseink előtt is ismertük, mert
a fiam egy időben gyakran kapott el hányással,
hasmenéssel járó fertőzéseket és mindig nagyon
nehezen gyógyult ki ezekből. Egy alkalommal
kipróbáltuk nála a Nano Silvert és azt tapasztaltuk,
hogy a gyerek rövidebb idő alatt meggyógyult,
mint azt megelőzően. Ez volt az első tapasztalatunk
az ezüst-vízzel körülbelül három évvel ezelőtt.
Azóta nem kérdés, hogy gyógyszer helyett ezt
a terméket használjuk.
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