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Amilyen kis
tubusban van,
olyan sokat ér

A rendszerváltás sok ember életében
hozott pályamódosítást, és vannak
olyanok is – ahogy ezt Évi példáján látjuk
– akik ennek a váltásnak következtében
az életmódjukat is átalakították.

Mindig is nyitott volt a természetes
gyógymódokra?
Igen, és amikor a 90-es évek elején elvesztettem a munkámat, akkor kezdtem el termékforgalmazással foglalkozni. Bevallom, eleinte
kizárólag a pénzkereset lebegett a szemem
előtt, és annak ellenére, hogy nyitott voltam,
nem próbáltam ki a termékeket, mert magamra
nem költöttem. Idővel viszont rájöttem, hogy
csak akkor lehetek hiteles, ha én is azt használom, amit másoknak ajánlok. Onnantól kezdve
senki nem tudna meggyőzni a természetes
gyógymódok hatásának ellenkezőjéről. 54 éves
vagyok, és egytlen gyógyszert nem szedek.
Mi volt az a pillanat, amikor elkezdte
kipróbálni a termékeket?
Beteg lettem és az étrend-kiegészítőknek
köszönhetem a gyógyulásomat. Akkoriban még
csak egy másik cég készítményeit ismeretem,
mikoris egy jóbarátom említette, hogy szívesen
bemutatná a Crystal termékeket. Leültünk beszélgetni és éppen akkor jött át a szomszédas�szonyom, mert favágás közben, baltával, nagyon
csúnyán elvágta az ujját. A barátaim, azonnal
bekenték Kristálykrémmel a szomszédasszony
sebét, aki másnap boldogan jött vissza, és
mutatta, hogy egy nap elteltével már alig látszik
valami a sérüléséből. Csodálatosan összeforrt.
Ekkor döntöttem el, hogy belépek a céghez, és
ezeket a termékeket fogom forgalmazni, mert
már össze tudtam hasonlítani a készítmények
hatását.
Azóta Ön is használta
a Kristálykémet?
Igen és nagyon jó a személyes tapasztalatom
is. Évekkel ezelőtt egy nyaralás alkalmával
szerzett sérülés elfekélyesedett a lábamon és
hatalmas kráter keletkezett a helyén. Tudtam,
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hogy fertőzésről van szó, ami csak akkor fog
elmúlni, ha a külső tisztítás mellett belső
méregtelenítést is végzek. Ebben segítettek
életemben először a táplálék-kiegészítők. Mivel
akkor még nem ismertem a Kristálykrémet,
rendbe jöttem ugyan, de a fekély helye elég
csúnya maradt. Később ezt kezdtem el kezelni
a Kristállyal, és azóta nagyon sokat halványult
a sötét folt. Már több mint egy éve kenem ezzel
a készítménnyel, és ahogy elnézem nem állt
meg a javulás.
Kiknek szokta ajánlani a terméket?
Végülis mindenkinek, akinek valamilyen
bőrelváltozása van. Legutóbb egy ismerősömnek, aki éppen elkerült egy autóbalesetet, de
eközben az unokája beverte a kocsiban az orrát
és teljesen fel volt sebesedve. A nagymama
nem nagyon hisz az ilyen jellegű termékekben,
ennek ellenére megkértem, hogy hadd kenjem
be a gyerek orrát. Megengedte és másnap
visszajött megkérdezni, milyen krémet használtam, mert egy nap alatt olyan sokat gyógyultak
a sebek, hogy az szinte hihetetlen volt számára.
Ezen kívül fájdalomcsillapításra is nagyon jó a
készítmény.
Ezt honnan tudja?
Masszázzsal is foglalkozom és azokat a
pácienseket, akik fájdalomra panaszkodnak,
a Kristálykrémmel masszírozom. Visszajelzéseikből értesülök arról, hogy mennyire jó
hatású a termék. De ajánlottam már bőrgombára is, mert az egyik családtagomnál ezen is
segített, elmúltak a lábáról a tünetek. Amilyen
kis tubusban van olyan sokat ér és rendkívül
kifizetődő, mert alkalmanként keveset kell
használni belőle. Nálam egyébként azért is van
mindennapi használatban, mert úgy veszem
észre, hogy a ráncaimat is karbantartja, és jót
tesz a bőrömnek.
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Akinek volt már valaha herpesze, az pontosan tudja, hogy
az apró hólyagocskák mennyi kellemetlenséget okoznak.
A viszketést és az égető fájdalmat, esztétikailag is
kellemetlen tünetek kísérik. Kata régóta ismeri ezt az
érzést, amelynek enyhítésére az elmúlt két évben sikerült
megtalálnia a megoldást.
Milyen gyakorisággal és hol jelentkezik Nálad a herpesz?
A szám szélén szokott megjelenni egyik pillanatról a másikra.
Mivel nagyon érzékeny vagyok,
ha olyan evőeszközzel eszem,
vagy olyan pohárból iszom, amit
nem jól mostak el, azonnal megjelenik a duzzanat. Szerencsére
nem túl gyakran fordul elő, de
negyedévente egyszer biztos, és
ez pont elég ahhoz, hogy zavaró
legyen.

Nincs esélyük
az égető
hólyagoknak!
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Milyen kezeléseket
alkalmaztál eddig?
Nagyon régen próbálkoztam
népi gyógyászattal, ami azt
mondja, hogy hajjal kell dörzsölni a herpeszt. Később kipróbáltam gyógyszertári tapaszokat,
krémeket is. Bármit használtam,
hasonló lefolyást tapasztaltam,
tehát a hólyagocskák teljesen kifejlődtek, és körülbelül két hétig
tartott, mire eltűnt a nyomuk.
Ez így volt egészen addig, amíg
egyszer Crystal termékekből
álló csomagot kaptam ajándékba. A készítmények között ott
volt a Kristálykrém is. Amikor
első alkalommal kipróbáltam,
nagyon meglepődtem a hatásán. Először is, nem burjánzott
ki a herpesz a számon, hanem
visszább húzódott. Ebből adódóan hamarabb meg is gyógyult
és harmadnapra már semmi
látszott a helyén.
Hogyan használtad a krémet?
Amint elkezdtem érezni azt
a tipikus égető, viszkető érzést,

ami jelzi a herpesz érkezését,
azonnal bekentem a számat.
Ezt megismételtem másnap és
harmadnap is, de az utolsó kenésnél, már semmi nem látszott.
Régebben azért tartott sokáig
a gyógyulás lefolyása, mert ki
tudott alakulni a hólyagosodás,
amit viszont a Kristálykrém nem
enged, és ezzel nagyon megkön�nyíti a vírus tüneteinek elviselését. Aki herpeszre hajlamos,
az tudja, hogy ez az elváltozás,
nem csak fájdalmas, de rettentően csúnya is, és megkeseríti a
mindennapokat.
Mielőtt megismerted
a Crystal termékeket, 
mennyire voltál nyitott
a természetes alapanyagú
készítmények
használatára?
Azóta érdeklődöm ilyesmi
iránt, amióta a Tv2-n megy a
2Testőr című műsor, amiben
figyelemmel kísérem a természetes gyógymódokkal kapcsolatos
információkat. Régebben kételkedtem ezek hatásában, de most,
hogy már tapasztaltam, látom,
nincs okom rá.
Mi volt a kételkedésed oka?
Egyrészt a családomban azon
az elméleten nevelkedtem, hogy
a gyógyszer old meg mindent.
A másik ok viszont az, hogy
nagyon sokféle táplálék-kiegészítő van a piacon, és nem volt
kedvem energiát fektetni abba az
utánajárásba, amivel kiderítem,
melyiket lenne érdemes használ–5–

ni. Nem tudtam, minek alapján
kéne választani.
Ezt a kérdést megoldatta
helyetted az élet, hiszen
ajándékba kaptál néhány
terméket, ahogy említetted.
Melyiket próbáltad
ki először?
Egy étvágycsökkentőt, a
Zalmát. Én kifejezetten édesség
függő vagyok, és amikor ezt
a készítményt fogyasztottam,
valóban nem kívántam annyira
az édességet. Ezen kívül iszom
még Flavint és Nano Silvert is,
főleg, amikor úgy érzem, hogy
megkörnyékezett a betegség.
Ilyen esetekben már nem egyszer
vettem észre, hogy nem tört ki
rajtam a megfázás, nem jött ki
a náthám, nem fájdult meg a
torkom. A Kristálykrémmel kapcsolatban pedig amióta megtapasztaltam, hogy segít a herpesz
esetében, más jellegű bőrelváltozásnál is azonnal ezért nyúlok.
Például mikor?
Sérüléseknél. Akár esésből,
akár valamilyen bőrhibából
sebek keletkeznek rajtam, akkor
azokat Kristálykrémmel egész
vékonyan bekenem. Azt vettem
észre, hogy szépen gyógyulnak
tőle. De ezen a téren szerencsére
nincs sok tapasztalatom. Ritkán
sérülök meg, akkor viszont nagy
lelkesedéssel kenegetem magam.
Édesapámnak pedig pont a múlt
héten vettem egy krémet, mert ő
is hajlamos a herpeszre és nála is
nagyon bevált ez a termék.

H
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Hályogűző Még a ráncokon
Éva nem esett

kezeltem, mert ismerem az orvosok
hozzáállását.

kétségbe az orvosi

A gyógyulás folyamata alatt milyen
jeleket tapasztalt?

diagnózistól.

Termékforgal-

Éreztem, hogy nem homályosodik
be a látásom, és saját szememmel láttam, ahogy a szememen lévő kocsonyás képződmény visszafejlődik.

mazóként pontosan
tudta, milyen

készítménnyel

Milyen problémával fordult orvoshoz?

kezelje betegségét.

Három éve, amikor elmentem a
szemészetre szemüveget csináltatni,
észrevette a doktornő, hogy szürke hályogom van, és azt mondta,
néhány hónapon belül meg kéne
műteni. Mivel akkor már forgalmaztam a Crystal termékeket, azonnal
arra gondoltam, hogy megpróbálom
Kristálykrémmel kezelni. 68 éves
vagyok, úgyhogy azt már megtanultam az életben, hogy a türelem
mindenben kulcsfontosságú. Estéről,
estére kenegettem a szemhéjamat és
türelemmel vártam a hatást.

A hatás nem

maradt el…

Mi lett az eredmény?
Nem került sor műtétre. Én már
akkor mondtam a doktornőnek, hogy
jönnek az unokáim, nem tehetem
meg, hogy egy ilyen műtét után
hetekig ne emeljek, mert vigyáznom
kell a szemeimre.
Elmúlt a szürke hályog a szeméről?
Teljesen visszahúzódott. Nem rég
voltam vizsgálaton. Féltem is, hogy
le fog szúrni a doktornő, amiért nem
mentem előbb, de nem így történt.
Azt mondta, nincs szükség a műtét
re, a hályog visszafejlődött. Nem
mertem neki részletezni, hogy mivel
–6–

Hogyan talált rá a Crystal termékekre?
Egyszer egy kedves ismerősöm bekente a nyakamat Kristályolajjal, mert
nem bírtam mozdítani a meszesedés
miatt. Alig telt el fél óra, már újra
mozgott. Ezt követően mindig ezzel a
termékkel kezeltem magam, és nem
kellett visszajárnom orvosi terápiákra
azóta sem. Annak idején, ez annyira
meggyőző volt számomra, hogy meg
akartam ismerni a többi terméket is.
Azóta a Kristálykrém az egyik azok
közül, amiket leggyakrabban alkalmazok.

M
is segít

Még mire használja azon kívül, amit
már említett?
Az unokáim rendszeresen sportolnak, fociznak, úgyhogy sok sérülést
szednek össze, ezért náluk időről
időre alkalmazzuk a krémet, amitől
nagyon szépen és gyorsan gyógyulnak a hegek. Úgy vettem észre, hogy
hamarabb keletkezik varr a sérülésen, mint más krémek esetében. Ha
gyulladt vagy gennyes a seb, akkor
előbb Nano Silverrel lefertőtlenítem.
A Kristály krémet kolleganőimnek is
ajánlottam már például aranyér problémára. Van köztük olyan, aki műtét
után kezelte magát ezzel és nagyon
szépen gyógyult, de olyan is, akinek
nem kellett műtétre mennie, mert a
Kristálykrémet használta.

Hogyan ismerkedett meg a Crystal
termékekkel?
2001-ben, amikor szerettem volna
elköltözni akkori otthonomból,
lakáskeresésbe kezdtem. Rögtön egy
olyan lakást mentem megnézni, ahol
a tulajdonosok Crystal termékek
forgalmazásával foglalkoztak. Részt
vettem náluk egy bemutatón és
nagyon tetszett, amiket hallottam és
láttam. Mindig is gyógyszerellenes
voltam, mert a szüleim marékszámra
szedték a pirulákat és ez félelemmel
töltött el, úgyhogy azonnal vettem a
beteg unokahúgomnak egy Flavint és
én is elkezdtem fogyasztani.

Nincsenek véletlenek. Marika
a lakhelyét akarta megváltoztatni,
amikor egy egészen más változás
érkezett életébe, aminek köszönhetően,
azóta nem csak saját, de mások
egészségéért is sokat tehet.

Milyen célból?

Saját magán próbálta a terméket?

Megelőzésre, és büszkén mondhatom, hogy mivel azóta is fogyasztom
ezt a készítményt, 8 éve elkerül a
megfázás és a téli influenza. Nem
mondom, hogy nem tüsszentek
néhányat, de nem tör ki rajtam a
betegség. Lehet, hogy ez apróságnak
tűnik, ám ha jobban belegondolunk,
hogy évek óta nem volt eldugulva
az orrom, mindig kapok levegőt, az
azért nem olyan rossz. Saját tapasztalatom elég meggyőző volt ahhoz,
hogy higgyek a Crystal termékekben,
úgyhogy, amikor megtudtam, hogy
az unokaöcsémnek a cukorbetegsége
miatt kifekélyesedett a lába, és hosszú
ideje nem sikerül meggyógyítani,
azonnal vettem neki Kristálykrémet.

Az utóbbi időben rovar- például
szúnyogcsípésre használom. Más
olyan problémám szerencsére nem
nagyon van, amire szükséges lenne.
A csípésre viszont nagyon jó, mert
nem csak hamarabb gyógyul tőle, de a
viszketést is azonnal csillapítja. Régebben használtam még a változókorral
járó szemszárasságom enyhítésére is,
akkoriban, amikor még nem lehetett
kapni az őssejtkapszulát. A krémmel
vékonyan bekentem a szempillámat
és a szemhéjamat, és kicsit bele is
pislogtam a szemembe. Nagyon jól
enyhítette a szemszárasságot és nem
volt folyamatosan az a kellemetlen
érzésem, hogy érzem a szememet.
Ezen kívül szerintem a ráncaimon is
enyhített a mindennapi kenegetés. De
nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is merem ajánlani.

Mit tapasztaltak?
Még ezt megelőzően már sokféle
krémet és kötözést kipróbált, de
hiába, semmi más nem használt úgy,
mint a Kristálykrém, amitől nagyon
gyorsan, pár hét alatt begyógyultak
a fekélyek. Azóta más cukorbeteg
ismerőseimnek is ajánlottam a készítményt ilyen jellegű problémára, és
nekik is bevált.
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Erre is van tapasztalata?
Hogyne, az unokaöcséim örökké
esnek, kelnek, tele vannak horzsolásokkal, sérülésekkel, amiket ezzel
a készítménnyel kezelünk, és olyan
szépen gyógyulnak a sebek, hogy
nyomuk sem marad.

S
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Sebgyógyulás
szépen és gyorsan
Műtétek sorozata, gyógyszerek garmada, fájdalmak és rossz közérzet. Erika, látva férje, Attila
mindennapjait csak reménykedni tudott abban,
hogy egyszer lehet ez másként is…

Milyen problémái voltak / vannak a férjének?

Mivel kezelték akkoriban?

Mai napig gondok vannak a szívével, a vérnyomásával és a cukrával, de volt idő, amikor
ezeknek a betegségeknek a tünetei sokkal
jobban kínozták, mint az elmúlt években.
2005-ben, amikor már elég rossz állapotban
volt a férjem, sokat fulladt és nehezen mozgott,
elmentünk meghallgatni egy előadást a Crystal
termékekről. Ezt követően Attila elkezdte
fogyasztani a Napkristály italt és 2-3 héten belül
érezhető volt a hatás.

Több mint 10 féle gyógyszert szedett és
valószínűleg ezek mellékhatásainak köszönhetően egyre rosszabbul volt. Éppen időben
ismerkedtünk meg a Crystal termékekkel,
amikből azóta t öbbfélét is fogyaszt a férjem, és
az orvosi kontrollvizsgálatok is egyértelműen
kimutatják, hogy javultak az eredményei. Arról
nem is beszélve, hogy lényegesen jobban érzi
magát. A
 ttila eleinte csak táplálék-kiegészítőket
fogyasztott, de amikor sor került a n
 egyedik
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pacemaker műtétjére, akkor kipróbáltuk a
Kristálykrémet is, ezzel kentük az operáció
helyén lévő sebet.
Ezek szerint volt összehasonlítási alapjuk.
A régebbi három sebgyógyuláshoz képes mit
tapasztaltak?

fájdalmakat okozott neki. Ennek kezelésére is
kitűnően alkalmas a Kristálykrém, csakúgy,
mint a szemgyulladására. És elég egészen vékonyan kenni, viszont naponta legalább kétszer. Ez
a készítmény nem engedi, hogy elhatalmasodjanak a tünetek, meggyorsítja a gyógyulás folyamatát és megkíméli az embert a sok fájdalomtól.

Az előző alkalommakkor nagyon nehezen
gyógyultak a sebei a cukorbetegség miatt.
Az állandó feszítő, húzódó, égető érzéstől hónapokon keresztül nem tudott az oldalára feküdni.
Nagy fájdalmai voltak. A negyedik műtét során,
ahogy levehettük a kötést, azonnal elkezdtük
kenni a sebet. Még ki sem szedték a varratokat,
máris használtuk a krémet és a kenés előtt
mindig Ezüstkolloiddal fertőtlenítettük a
sebet. Napról napra látható volt a javulás, és a
fájdalom, nem jutott el abba a fázisba, amibe
régebben, így már néhány hét múlva, rá tudott
feküdni a bal oldalára.

Saját tapasztalata is van a Kristály krémről?

Más esetekben is használták már
a Kristálykrémet?

Az orvos hívta fel a figyelmemet rá, hogy
 ilyen jól gyógyulnak a műtét nyomai,
m
úgyhogy el is mondtam neki, mivel k enegetem
őket. Támogatta, nem úgy, mint a férjem
kardiológus orvosa, aki nagyon leszúrt minket,
amikor megtudta, hogy Flavin termékeket használunk. Azt kérdezte - Nem félnek, hogy valami
bajunk lesz ezektől a készítményektől, hiszen a
hatásuk nem bizonyított? A férjem, csak annyit
kérdezett vissza - Doktor úr, nem maga mondta
az imént, hogy hihetetlen, mennyit javultak az
eredményeim?

Igen, sérülések kezelésére. Mivel a férjem
vérhígítót szed, nagyon érzékeny a bőre, a
legkisebb ütésnek is nyoma marad rajta. Ezeket
is Kristálykrémmel kezeljük, de előtte mindig
lefertőtlenítem az Ezüstvízzel, így rendkívül hamar és szépen gyógyulnak a sebek. Emlékszem
korábban sokkal lassabb volt ez a folyamat. A
cukorbetegségből adódóan körömvágás után
gyakran begyulladtak Attila körmei, ami nagy

Tavaly volt két visszérműtétem. Amint
 egjöttem a kórházból, levettem a fáslit
m
és azonnal elkezdtem krémezni a lábamat.
Naponta 2-3 a lkalommal kentem és nagyon
gyorsan begyógyultak a hegek. Egy év sem
telt el és a vágásnak hajszálnyi nyoma látszik
csupán.
Ebben az esetben honnan tudta,
hogy a krém segített és magától nem gyógyult
volna ilyen szépen és hamar a seb?

–9–

Crystal

Crystal tapasztalat füzet

tapasztalat füzet
A korral járó izületi
problémák t
 öbbnyire
nem arról híresek,
hogy miután jelentkeztek, el is múlnak.
Általában éveken
keresztül nehezítik
az ember életét és az
idő előrehaladtával
gyakran súlyosbodnak.
Margit esete a kivételek közé tartozik, és
Kristálytisztán látja
ennek okát.
Milyen tünetekkel kezdődtek
az izületi panaszai?
Már vissza sem tudok emlékezni
pontosan, olyan régen volt. Több
évtizede. Gyógyszerekkel és különféle
fizikoterápiával próbáltak kezelni, de
tendenciájában, mindig rosszabb lett
az állapotom. 13 évvel ezelőtt viszont
megismerkedtem a Crystal termékcsaláddal és kezelésbe vettem magam.
Hogyan?
Kristály krémmel és Kristály olajjal
külsőleg kentem a fájó testrészeimet, belsőleg pedig Napkristály italt
fogyasztottam. Ezek segítségével
sikerült helyrejönnöm.

Feledhető

izületek
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Mennyi idő múlva tapasztalt
javulást?
Nagyon hamar, egy hét elteltével
enyhébbek lettek a fájdalmaim, amik
azt megelőzően semmilyen kezelésre
nem csökkentek.
Mennyi ideig
kúrálta így magát?
Eleinte pár hét után abbahagytam,
mert javultam, és azt gondoltam,
hogy akkor már nem lesz baj, de
visszajöttek a tünetek. Ezt legalább

háromszor eljátszottam, majd azt
követően végre végigcsináltam a 6
hónapos kúrát. Akkor is kezeltem
magam, amikor nem fájt semmim,
egy napot sem hagytam ki. Azóta is
rendben vagyok, nem jöttek vissza a
tüneteim. Sajnos más probléma miatt
viszont volt még alkalmam használni
Kristálykrémet.
Mi volt az?
Egy csontvelő műtét a lábamon.
Megütöttem a lábszáramat és ettől
az ütéstől fél év elteltével képződött
a csontvelőben egy 14 cm hosszú
elváltozás, amit el kellett távolítani.
Szerencsére jóindulatú volt, meggyőződésem szerint annak köszönhetően, hogy Flavint iszom. Már a műtét
előtt is kentem a lábamat, mert nem
mentem azonnal be a kórházba. Az
operációnál pedig sokat vagdostak,
úgyhogy volt mit kezelni a Kristálykrémmel, és meg lehet nézni, hogy az
összekaszabolt lábamon, most csak
hajszálvékony hegek látszanak.
Mikor kezdte el kenni a sebet?
Már a kórházban, amikor levették a
kötést. Meg is beszéltem az orvossal
és szerencsére támogatta az ötletemet. Mivel nagyon szépen gyógyult a
sebem, természetes, hogy azóta csak
ajánlani tudom ezt a terméket.
Vannak más kedvező tapasztalatok
is a közelében?
Ezt használta Édesanyám is, amikor
eltört a keze, és meg kellett műteni.
A kötést levettük és máris kentük.
Nem csak gyönyörűen gyógyult, de
gyorsan is. Aztán volt még egy sérülésem, amikor sarlóval úgy átvágtam az
izületet az ujjamon, hogy össze kellett
varrni. Ezt szintén Kristálykrémmel
kentem és már csak egy hajszálvékony
heg van a helyén, észre sem lehet
venni. Ezen kívül a visszérgyulladásomat is ezzel a készítménnyel kezeltem. Naponta ötször kentem be vele
a lábamat és a fájdalmat csodálatosan
csökkentette. A titok csak annyi, hogy
gyakran kell kenegetni a problémás
testrészt, és türelemmel várni, mert a
hatás nem marad el.
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