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Mindegy mi volt,

elmúlt

Gyöngyi (59) évekkel ezelőtt nem
gondolta volna, hogy egyszer még
köszönetet mond a pánikbetegségének,
ami elvezette őt egy olyan
termékcsaládhoz, amelynek
készítményeit azóta is használja.

Hogyan kezdődött a barátsága
a Crystal termékekkel?
A cég készítményei közül először az őssejt kapszulát ismertem meg, melynek segítségével egy
hónap után megszabadultam a pánikbetegségtől, ami azt megelőzően évek óta kínzott. Ekkor
szavaztam bizalmat a többi terméknek is, és ez
a bizalom hamarosan elvezetett a Kristálykrém
használatához.
Mire alkalmazta ezt a készítményt?
Két évvel ezelőtt, a mai napig nem tudni mitől,
allergiás reakció tünetei jelentkeztek a kezemen.
Ez azzal járt, hogy kirepedezett a bőröm és a
körmeim is tönkrementek. Onnantól kezdve
kesztyűben mosogattam, figyeltem rá, hogy
milyen szerekkel érintkezik a bőröm, de mindez
nem sokat ért. Ezzel szemben a Kristálykrém
4-5 hónap alatt rendbe hozta a problémát.
Mit tapasztalt ezidő alatt?
Eleinte nem is reméltem, hogy egyszer elmúlnak a tüneteim, és amikor már majdnem feladtam, egyszer csak, szinte egyik napról a másikra
jött helyre a bőröm.
Az kiderült, mi volt pontosan a problémája?
Az allergián kívül, valószínűleg valamilyen
gombás fertőzés is állhatott a háttérben. Nem
tudom pontosan, mert nem voltam vele bőrgyógyásznál, csak a háziorvosnál, aki írt fel
mindenféle vitaminos krémeket. Ezek rövid
ideig, használtak, de nem százszázalékosan, és
idővel újra kiújultak a tünetek.
Ezzel szemben a Kristálykrém?
Teljesen rendbejött tőle a kezem, és 7-8 hónapja
nem újultak ki a tünetek, amik azt megelőzően másfél évig jelen voltak, hol erősebben, hol
kevésbé.
Milyen gyakorisággal kente a kezét a termékkel,
a gyógyulás hónapjaiban?
Minden kézmosás után. Hosszú idő volt, mire
megtette hatását a készítmény, de megérte várni.
Közben kipróbáltam herpeszre is, és azzal kapcsolatban is nagyon jók a tapasztalataim.
Úgy tudom, akik herpeszre hajlamosak, azok
általában a jól bevált gyógyszertári krémeket
használják erre a fertőzésre…

–2–

–3–

Crystal

Én is azt használtam, bőrgyógyász javaslata
alapján. Ám idővel kiderült, hogy nagyon sok
kártékony anyag van azokban a készítményekben, amiket a patikákban lehet kapni erre a
betegségre. A Kristálykrém viszont teljesen
természetes alapanyagú, és ha időben bekenem
vele a herpeszt, akkor kitűnő a hatása.
Mit jelent az, hogy időben?
Amint érzem azt a tipikus viszkető érzést, amit
a herpesz kijövetele jelent. Ekkor még nem dudorodnak ki a számon a hólyagok, csak érzem,
hogy készülődnek. Ha ilyenkor használom a
krémet, visszahúzódik a herpesz. Előfordult az
is, hogy csak akkor kentem be a számat, amikor
már kitüremkedett a duzzanat, de ez esetben
több napig tartott a gyógyulás, még Kristálykrémmel is. Szóval a kezdeti állapotot kell
elcsípni, és naponta többször egész vékonyan
használni a krémet, így másnapra visszahúzódik
a herpesz kezdemény, és el sem jutunk a sebes
állapotig. Ugyanez igaz a kipállásra is.
Erről is van személyes tapasztalata?
Nincs, de egy ismerősömtől hallottam –akinek
ajánlottam a krémet, mert bőrgomba volt a
lábán és gyakran kipállott a bőr az ujjai közötthogy használt a termék. Amint jelentkeztek
a tünetek, lemosta Nano Silverrel és bekente
Kristálykrémmel. Néhány nap elteltével nyoma
sem maradt az elváltozásnak. Körömgombánál
persze hosszabb időre van szükség. Ott is az
Ezüst-vízzel kell lemosni az érintett felületet,
majd naponta egyszer a köröm alá nyomni egy
kis Kristálykrémet. Egyik ismerősömnek, akinek ezt ajánlottam, 8 hónap alatt lenőtt a gombás körme. Nem szabad feladni! Nem minden
esetben látható olyan hamar az eredmény, mint
például égésnél.
Miért akkor mit tapasztalt?
Ha bármivel megégetem vagy megsértem a
kezem, azonnal lemosom Nano Silverrel és
naponta 5-6-szor bekenem Kristálykrémmel.
Hihetetlen jól gyógyul. Ugyanezt tapasztaltam
rovarcsípésnél is.
Az eredmény, miben más, mint ha nem
használja a Kristálykrémet?
Az égés, a sérülés a csípés nyomaiból két nap
után szinte semmi nem látszik. Máskülönben
pedig sokszor még hetekig viseljük a baleset
bélyegeit.
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Összehasonlíthatatlan
az eredmény!
Akinek vannak kicsi unokái, annak egészen biztos, hogy lesznek
tapasztalatai különféle sérülésekkel kapcsolatban… Évának
öt unokája van, így jól ismeri a sebápolások rejtelmeit, melyek egyéb
bőrelváltozások gyógyításához is elvezették.

Mikor ismerkedtél meg
természetes hatóanyagú
készítményekkel?

Összehasonlíthatatlan az
eredmény!!!
Hogyan használtátok?

7 éve.
Mi történt akkor?
A férjemnek két hátsófali infarktusa volt, aztán diabéteszes lett.
Akkoriban a fiam foglalkozott
természetes gyógy-készítmények
forgalmazásával, így ismerkedtünk meg a Crystal termékekkel.
Milyen tapasztalatokat
szereztetek két
ilyen komoly betegség
kezelésénél?

Erre is van tapasztalatod?

Nagyon eredményes volt a természetes alapanyagú készítmények alkalmazása, de szeretném
hozzátenni, hogy nekem mindig
és ezúton is az volt a meglátásom,
hogy a gyógyulás folyamatát minden oldalról, így lelkileg és szellemileg is támogatni kell, legalább
annyira, mint fizikailag. Nálam
az Agykontroll segít ebben, ezt a
módszert házasítottam a Crystal
termékekkel…
Mikor találkoztál először
a Kristálykrémmel?
Sorba jöttek az unokák, velük
együtt a gyerekkori betegségek –
mint bárányhimlő – és a különféle sérülések. Az Édesanyám pedig
91 éves, aki szintén gyakran sérti
meg magát itt-ott. Nos ezekre
a sérülésekre alkalmaztuk elég
gyakran a terméket.
Milyen eredménnyel?
Azt vettem észre, hogy ha a
sérüléseket ezzel a krémmel
kenjük, akkor sokkal szebb a
gyógyulás. A bárányhimlőből
maradt kráterek például teljesen
elsimultak a gyerekek bőrén. Azt
nem mondom, hogy egy mély
vágásnál nem marad heg, de
sokkal szebben gyógyul, mintha
valaki nem használja a terméket.
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Nyílt sebnél sosem szabad a sebbe
kenni, hanem két géz közé tes�szük a krémet, és úgy helyezzük a
sérült felületre. Kisebb sérüléseknél lehet közvetlenül is használni
a készítményt. Vagy alkalmazhatjuk szemműtét után, illetve nem
sérülésből adódó bőrelváltozásnál, például orbáncnál, vagy ekcémánál. Ilyenkor is közvetlen az
érintett felületre kenjük a krémet,
vékonyan.
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A nagynénémnek szürke hályogja
volt. Először nem is akarták műteni, aztán végül mégis sikerült.
Már a műtét előtt is elkezdte
kenni a szemhéját Kristálykrémmel, és erős a gyanúm, hogy
ennek köszönhető, hogy egyáltalán operálhatóvá vált a szeme. A
műtét után pedig tovább használta a terméket, naponta többször
vékonyan kente a szemhéját,
és ahhoz képest, hogy 90 éves
elmúlt, csodálatosan gyógyult az
operációt követően.
És az orbánc meg az ekcéma?
Ott először is a kellemetlen viszkető hatás múlik el a krém hatására, majd utána a kipirosodás is.
Amivel hónapokig járnak emberek bőrgyógyászhoz, az ennek a
terméknek a hatására hetek alatt
teljesen rendbe jön. De figyelembe kell venni, hogy nagyon
sok bőrelváltozás, például ami
ekcémás jellegű, belülről fakad,
mégpedig a bélflóra egyensúlyának kibillentségéből adódóan,
úgyhogy én a Kristálykrém mellé
ilyenkor a Biosa Florát szoktam
ajánlani, hogy belsőleg is támogassuk a gyógyulást. Volt ilyen
tapasztalatom a családban az
unokáknál és nem kellett hosszú
ideig szakorvoshoz járni. Pár hét
alatt elmúltak a tünetek.
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vítottak a szemeimen, hogy ne kelljen
szemüveget használnom. Ez a műtét
az emberek többségét nem viseli meg,
de nálam sajnos nem így történt. A
Kristálykrémmel viszont sikerült
helyrehoznom a fellépő nehézségeket.
Mik voltak azok?
Iszonyatos fájdalmam volt, úgy
éreztem, mintha homokot szórnának
a szemembe. Ezen kívül elég erős
váladékképződés indult be és begyulladtak a szemeim. Ekkor elkezdtem
használni a Kristálykrémet és pillanatok alatt érezhető volt a készítmény
gyógyító hatása.

Elsőként mikor tapasztalta meg
a Kristálykrém hatását?

Amit
remélni
sem
mertem…
Ami a gyermeknek jó,
az biztos jó a felnőttnek is.
Így gondolkodott Zsuzsa,
legalábbis a termékhasználatot
illetően. Ami pedig mindkettőjüknek
használ, az bizonyára jótékony
hatású mások számára is…
Így idővel továbbajánlotta
azt a készítményt, amitől
ő és kisfia is gyógyult.
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Már nagyon régen, közel tíz éve, a
gyermekem betegsége kapcsán. Azóta, alkalmazzuk az egész családban
és használjuk a cég többi termékét is,
amikben mindmáig nem csalódtam.

Mit tapasztalt pontosan?

Milyen betegsége volt a gyermekének?
A mandulái elég érzékenyek, hamar
megduzzadnak. Kipróbáltuk, hogy ha
bármi ilyen jellegű panasza kezdődik,
a mandulája tájékán, kívülről azonnal elkezdem kenegetni a bőrét. Azt
vettük észre, hogy azóta nem jelentkezett a gyulladás, pedig a mandulái
ezt megelőzően akkorára duzzadtak, mint egy fürjtojás. Most, hogy
megszabadult ettől a tehertől, sokkal
könnyebben átvészeli az influenzás
időszakokat.
Saját tapasztalata is van a krémmel?
Nekem az arcüregem nagyon érzékeny, régebben sokszor fel is kellett
szúrni. Ezért, amikor láttam, hogy
a fiamnál ilyen hatásosnak bizonyul
a krém, magamon is kipróbáltam.
Azóta nem volt arcüreggyulladásom,
és ha fújom az orromat, nem folyik
belőle genny, csak vízszerű váladék.
Ehhez viszont az kell, hogy a téli időszakban minden áldott nap kenem az
arcomat a krémmel, főleg az üregek
tájékán.
Mondhatjuk, hogy Önöknél a felső légúti régió őre lett a Kristálykrém? Vagy
van más területen is tapasztalatuk
ezzel a készítménnyel?
Volt egy szemműtétem, aminek során
lézertechnikával másfél dioptriát ja-

A műtéti hegesedés a megszokottnál
hamarabb gyógyult, ami az én esetemben azt jelenti, hogy egy háromhetes gyógyulás körülbelül a felére
rövidült. A szemorvos is meglepődött
a jó eredményen a kontrollvizsgálat
alkalmával. Az mondta, ha nem ő
műtött volna, nem is találná a heget.
A panaszaim pedig pár nap alatt
elmúltak attól, hogy naponta 3-4
alakalommal vékonyan bekentem a
szemhéjamat a krémmel.
Másoktól hallottam, hogy egyéb
műtétek után is hatásos a Kristálykrém
a heg gyógyulásánál…
Erre is van tapasztalatom. Császárral
szültem és annak idején nagyon
problémás volt a sebem gyógyulása.
Begyulladt, erősen váladékozott és
ettől a forradás csomós lett. Akkor
még nem ismertem a Crystal termékeket, így rettentően csúnya maradt
a hegesedésem. Amikor találkoztam
a Kristálykrémmel, elkezdtem kenni
az évekkel azelőtt keletkezett műtéti
heget. Néhány hét elteltével úgy
éreztem, mintha jobban összedolgozódtak volna a szövetek. Eleinte
kicsit húzódott a bőröm, de végeredményképpen sokkal szebb, egyenletesebb lett a hasamon lévő sebhely.
Néhány hónapos kezelést követően
elmúltak a csomósodások. Ennyi év
után ezt már remélni sem mertem és
mondanom sem kell, nagyon boldog
vagyok.
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Kis mennyiségben

hatalmas

gyógyerő

Marika egyik legkedvesebb terméke
a Kristálykrém. Érthető, hiszen
annyi pozitív tapasztalata van ezzel
a készítménnyel, amennyiről kevesen
tudnak beszámolni…

tapasztalat füzet
Hány év alatt gyűjtötte össze
a sok tapasztalatot?

pító hatásának köszönhetően tudtam
tovább dolgozni.

Körülbelül 8 évvel ezelőtt ismertem
meg a Crystal termékeket, köztük
a Kristálykrémet. Azóta számtalan
problémára használtam, talán eszembe sem jut majd minden.

És az égés hogyan gyógyul?

Akkor kezdjük az elején. Mi volt az
első tapasztalata a készítménnyel?
Szemfáradtságra alkalmaztam esti vezetésnél. Mindig is nagyon bántott az
esti fény az utakon és hamar elfáradt
a szemem. Amikor bekentem a Kristálykrémmel, szinte azonnal jelentkezett a frissítő hatása és jobban ment a
vezetés is, mert nem éreztem annyira
vakítónak a lámpákat. Ezt többször
megtapasztaltam, úgyhogy idővel
már mertem ajánlani másoknak is
a terméket. Főleg olyanoknak, akik
egész nap monitor előtt ülnek. Egyik
ismerősömnek azóta nincs szüksége a
számítógépnél használt szemüvegére,
mióta rendszeresen keni a szemét
ezzel a krémmel. Többektől hallottam
már, hogy megszünteti a szúró, égő
fájdalmat a szemben, azoknál, akik
ilyen tünetekre hajlamosak.
Naponta hányszor érdemes kenni?
Ha valaki egész nap ül a gép előtt,
akkor napi 2-3 alkalommal, de én,
amikor vezetésnél használtam, azonnal éreztem, hogy nyugtat.
Az első pozitív élményt követte
a többi?
Igen, nem csak a szememen tapasztaltam meg a Kristálykrém jótékony hatását. Sokáig virágkötőként
dolgoztam. Karácsony előtt mindig
sok díszt és koszorút készítettünk,
amihez kellet használnunk egy
olyan eszközt, amely felforrósítja a
ragasztót. Nem egyszer rácsöppentettem a kezemre a forró anyagot.
Rettentő fájdalmas, égető érzés volt,
ami gyakran arra kényszerített, hogy
leálljak a munkával. A Kristálykrém
alkalmazásával viszont mindez
elkerülhetővé vált. Mivel nálam
mindig kéznél volt a termék, ha
ilyen történt, rögtön bekentem vele a
kezemet, és azonnali fájdalomcsilla-

Sokkal hamarabb. De nem csak ez
az égés, hanem bármiféle. Forró
olajjal és vasalóval is égettem már
meg magam, amióta ismerem a
Kristálykrémet. Az a tapasztalatom,
hogy ha azonnal bekenem az égett
felületet, akkor nem hólyagosodik fel
és az égési csík hamar elmúlik, pedig
annak a nyomát gyakran éveken át
viseljük. Csakúgy, mint az operáció
utáni hegesedés nyomait. Nálam arra
is kitűnően hatott ez a termék.
Milyen műtétje volt?
Egy anyajegyet vettek le a kulcscsontom környékéről. Csak ötöltéses
varratom volt, de a sebész nagyon
csúnyán húzta össze a bőrömet.
Rettentően elkeseredtem, amikor
kiszedték a varratokat és láttam a beavatkozás helyét. Azonnal bekentem
Kristálykrémmel és vártam a hatást.
Néhány nap múlva nagyon megijedtem, mert látványra úgy tűnt, mintha
nyílna szét a sebem. De nem! Csak az
a csúnya összehúzás kezdett egyenletesebbé válni. Az eredmény pedig
az lett, hogy ma csak egy elmosódott
folt látszik az egykori vágás helyén,
ami nem az azóta eltelt öt év eredménye. A sebgyógyulási folyamatban ez
volt a végső eredmény, amin az évek
számára már nem is maradt szépíteni
való.
Nagyon széleskörű tapasztalatai
vannak a Kristálykrémről,
nem csodálom, hogy ez a kedvence!
Van még tapasztalatom. Nekem
nagyon régóta problémám volt az
aranyeremmel. Ha hidegre ültem,
azonnal érzékenyen reagált és gyakran okozott fájdalmat. Elkezdtem kezelni, rendszeresen egy fél cseresznyemagnyi krémmel tisztálkodás után.
Azóta sincs vele semmi gondom.
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a
mennyiség, hanem a rendszeresség a
megoldás kulcsa. Kis mennyiségben
óriási gyógyító erő rejlik. A páromnak az enyémnél is súlyosabb problémái voltak az aranyerével. Szinte
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állandó fájdalmak kínozták és nagyon
sokat vérzett. Tíz nap alatt teljesen
panaszmentesre javította az állapotát
a Kristálykrémmel úgy, hogy naponta háromszor alkalmazta a krémet.
Megelőzésképpen azóta is mindketten
használjuk a készítményt. Ha kíváncsi
rá elmondom még a gombás fertőzéssel kapcsolatos tapasztalatomat is…
Hogyne, örömmel hallgatom!
Nekem uszodában, vagy nyáron a
strandon, a fürdőben mindig megjelent gombás fertőzés a lábujjaim
között. Akármit tehettem ellene, hiába.
Amióta ismerem a Kristálykrémet,
amint hazamegyek ilyen helyekről,
azonnal bekenem az ujjaim közét és
nem alakul ki a hámló gombásodás.
Körömgombát is kezeltem már ki
ezzel a termékkel, csak az egy hos�szadalmasabb folyamat. Másoknak is
sokszor ajánlottam már a készítményt
és nagyon jó visszajelzésem van pattanások kezelésénél és napégés esetén.
Ez utóbbinál, ha az embert megégeti a
nap és bekeni magát a termékkel, szép
barna marad, nem hámlik le csúnyán
a bőre. No de, most már szinte mindent elmeséltem, csak azt nem, amiért
a leginkább hálás vagyok ennek a
terméknek.
A lényeget hagyta utoljára? Mi az?
A kis unokám két éves volt, amikor
játszott az udvaron és felbolygatott
egy darázsfészket. Megtámadták a
darazsak, körülbelül 15 csípést ejtettek
a testén. Hatalmas riadalomba kerültünk, mert ez volt élete első találkozása
a rovarcsípéssel. Azonnal előkaptam
a Kristálykrémet és az összes csípését
bekentem. Mire az ijedtség eltűnt, a
fájdalomnak már nyoma sem volt,
mert a krém azonnal nyugtatta a csípések helyét. Olyannyira, hogy közülük
egyetlen egy sem dagadt fel. Másnap
a párom is lefejelt egy darázsfészket és
az unokám példája után őt is ezzel kezeltük, azonnal. Ezekben a napokban
voltam a leghálásabb a Kristálykrém
feltalálójának. Egyébként azt szeretem
még ebben a termékben nagyon, hogy
hosszabb a szavatossága, mint a csípésre kapható patikaszereknek, amik
ráadásul nincsenek is kéznél, akkor,
amikor szükség van rájuk.
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Csak volt a folt
Amikor valaki több mint egy évtizede hordoz valamilyen
elváltozást a testén, akkor bizony előfordul, hogy szinte már
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Negyedére csökken
a sebgyógyulás ideje

elképzelhetetlennek tartja, hogy megszabaduljon ettől.
Ibolya mégis reménykedett és a sok gyógyszerészeti készítmény után
kipróbált egy természetes alapanyagú terméket.
Milyen betegség okozta
a bőrelváltozását?
Több mint tíz éve sömör alakult
ki a lábamon. Már nem is tudom
mi volt a kiváltó oka annyira
régen történt. Elképzelhető, hogy
rovarcsípésből, vagy valamilyen
sebből alakult ki a bokámon az a
kis 20 Ft-os nagyságú folt, ami az
évek során egyre nagyobb lett végül egy tenyérnél is nagyobb méretűre nőtte ki magát.
Milyen nehézségeket okozott ez a tünet?
Először is nagyon viszketett, amikor pedig
száradt, és pikkelyesedett, rettentő csúnya volt.
Ilyenkor rendszerint berepedezett a bőröm, ami
nagy fájdalommal járt. Nyáron általában felerősödtek a tünetek és gyakran még a melegben is
zokniban kellett járnom, annyira csúnya volt a
lábam.

kipróbáltam. Ezt megelőzően viszont soha
nem használtam természetese alapanyagú krémeket. Tudtam, hogy vesztenivalóm nincsen,
akkor miért ne -gondoltam. Karácsonyra olyan
szépen visszahúzódott a sömör, hogy semmi
nem látszott az egykori elváltozásból és azóta
sem jött vissza, pedig eltelt több mint egy év.
Ha nem az én lábam lenne, már meg sem tudnám mondani, melyik bokámon volt. Ugyanolyan mindkét lábam állapota. Amikor elmúlt
annyira örültem, hogy beléptem a hálózatba és
azóta forgalmazom a termékeket, hogy másoknak is segítsek.
Hogyan használta a készítményt
a gyógyulás ideje alatt?
Először Nano Ezüsttel lefertőtlenítettem a bőrt,
majd utána bekentem Kristálykrémmel. Eleinte
naponta 5-6-szor kentem, később, amikor már
kezdett elmúlni a sömör, ritkábban. Ittam is az
ezüst-vizet, hogy belsőleg is kezeljem magam.

Orvost felkeresett ezzel a problémával?

Milyen volt a gyógyulás folyamata?

Igen, írtak is fel számtalan kenőcsöt, amik között volt olyan is, ami használt és lepergett tőle
a pikkelyesedés. Ilyenkor úgy nézett ki, hogy
javul a helyzet, de idővel, néhány hónap múlva
újra előjöttek a tünetek és akkor mindig nőt is
az érintett terület. Ez így ment hosszú évekig,
míg 2006. szeptemberében találkoztam egy
ismerősömmel, aki ajánlotta a Kristálykrémet.

Először a viszketés maradt el. Aztán szépen
lehámlott a bőr és elmúlt a pikkelyesedés. Ekkor
már nem is repedt ki a bőröm, csak piros volt.
Végül az is elmúlt, míg nem teljesen bőrszínű
lett a bokám.

A kemikáliák után mennyire hitt a természetes
alapanyagú készítményben?

Mindenkitől jó visszajelzésem van, de aminek
leginkább örülök, az Édesanyám reumatikus
fájdalmainak enyhülése. Ő is ezzel a termékkel
keni a karját, és azóta korántsem olyan erősek a
fájdalmai, mint azt megelőzően.

Először nem nagyon hittem, inkább csak azért
próbáltam ki, mert már előtte is annyi mindent
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Van valaki más a környezetében, akinek
a tapasztalatát még szívesen elmesélné?

Ribar Józsefné
természetgyógyászként,
saját családját és tágabb környezetét is nagy előszeretettel gyógyítja
a Kristálykrémmel.

Mikor kezdett el természetgyógyászattal
foglalkozni?
Három évvel ezelőtt, amikor a kisfiamnak volt egy
allergiás jellegű betegsége, amiből kezdődő crohn
betegség (vastagbélgyulladás) fejlődött ki. Jártunk
orvoshoz, de annak a gyógyszerkészítménynek,
amit kapott olyan mellékhatásai voltak, amelyek
a cukorbetegség irányába vitték el a problémát, az
alapbetegség, pedig nem gyógyult. Ekkor fordultam a természetes megoldások irányába és egy
teljes körű életmódprogram kivitelezésével, ma
már jól van a gyermekem. Ennek ötödik éve és a
tünetek nem tértek vissza, pedig ennél a betegségnél az ilyesmi elég gyakori jelenség.
Hogy ismerkedett meg a Kristálykrémmel?
Amikor a gyerekek kicsik voltak, ezt használtuk
a sérüléseikre és azt tapasztaltuk, hogy nagyon
szépen gyógyultak a sebek. Mivel sok alkalom
adódott a készítmény kipróbálására, alaposan
megtapasztaltuk jótékony hatását. Úgy vettem
észre, hogy körülbelül negyedére csökkenti a
sebesülések gyógyulási idejét, ahhoz képest, ha
csak vízzel mossuk le a sebeket. Ezen felbátorodva
a környezetemben lévőknek is ajánlani kezdtem a
terméket.
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Milyen problémára?
Egyik ismerősöm égési sérülést szenvedett az arcán, amikor a kályhájukból kicsapott a láng. Teljesen felhólyagosodott a bőre, úgy kezdte el használni a Kristálykrémet, amit Bioptron lámpával
együtt naponta többször alkalmaztak. Másodfokú
égési sérülései voltak, és annyira meggyógyult,
hogy nyoma sincs a balesetnek. Legalábbis az arcán, ahol kente a termékkel a bőrét, nyomtalanul
elmúlt a sérülés. Azonban vannak a testén máshol
olyan bőrfelületek, amelyeket kevésbé érintett
a láng és nem is kezelték a krémmel. Ezeken a
részeken a mai napig megtalálhatóak az égés nyomai, színeltérés és heg formájában.
Önök használták még más alkalmakkor
is a Kristálykrémet?
Gombás bőrfertőzésre, mégpedig úgy, hogy Nano
Silverrel lemostuk a felületet és utána kentük
Kristálykrémmel. 2-3 nap alatt begyógyult és nem
is jött vissza a fertőzés. Eredetileg próbálkoztunk
hintőporral és különféle gyógyszertári krémekkel,
de azok nem használtak. A Kristálykrém volt az,
ami se nem nedvesítette túl, se nem szárította ki a
bőrt. Nekünk nagyon bevált ez a termék, úgyhogy
szívesen ajánlom másoknak is.
Milyen visszajelzései
vannak még?
Például pattanások kezelésére rendkívül alkalmas.
Csak azt a részt kell bekenni, ahol a pattanás nőtt,
és nagyon hamar lehúzódik a gyulladás. Így kön�nyebb a tisztítása és hamarabb el is múlik. Ezen
kívül szemproblémáknál, például kötőhártyagyulladás esetén segít a krém a gyulladás lehúzásában. Ezt egy olyan betegem mondta, akinek
rendszeres szemgyulladása volt, így rendelkezett
kellő összehasonlítási alappal. Összességében a
személyes tapasztalataim és a másoktól érkező
visszajelzéseim is nagyon jók erről a termékről.
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