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Sebgyógyulás
felsőfokon
Anna sehova sem
indul el úgy, hogy
a táskájában ne legyen
egy tubus Kristályrém.
Ezt a szokását
mostanában már
a környezete is kezdi
átvenni tőle.
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volt egy műtétem és a heget kentem
vele.
Milyen műtétje volt?
Nyaki gerincműtét, melynek során a
csípőlapátomból vettek ki csontot, amivel megtámasztották a nyaki szakaszt.
Tehát két helyen is volt vágásom. Nincs
egy éve, hogy történt ez a beavatkozás
és a Kristálykrémnek köszönhetően
alig látszanak a nyomai, olyan szépen
gyógyultak.

Mi az oka annak,
hogy Kristálykrém nélkül
nem megy sehova?
Ez a készítmény számos dologra kitűnő
gyógyír, és sosem lehet tudni, mikor
adódik úgy, hogy hirtelen szükség
van rá. Nekem már teljesen beépült
a mindennapjaimba. Például most
is látom, hogy bejött a szobába egy
darázs, és erről rögtön az jut eszembe,
hogy csípés esetén mennyire hatékony.

A műtétet követően mikor
kezdte el kenni a sebet a krémmel?
Amint le lehetett venni a kötést, tehát
néhány nap múlva. Nagyon mély seb
volt. Egy hónapon keresztül kenegettem naponta egyszer. Nem húzódott a
bőröm és nagyon hamar gyógyult.

Konkrétan darázscsípéssel
kapcsolatban van tapasztalata?

Volt ezen kívül volt más műtétje is?
Tehát van összehasonlítási
alapja a sebgyógyulás
tekintetében?

Igen. A ház előtt lévő vasba belefészkeltek a darazsak. Amikor egy ismerősöm
jött, hogy összedarabolja a vasat, mert
kerítést akart csinálni, megtámadták
a darazsak és nagyon összecsípkedték,
főleg az egyik fülét. Bekentem neki
Kristálykrémmel, és másnap úgy jött
vissza, hogy ő még ilyet nem látott,
mert nyoma sem volt a csípéseknek,
pedig előző nap még teljesen fel volt
dagadva a füle.

Nincsen, de az orvos, aki műtött, azt
mondta, hogy feltűnően szép és gyors
a gyógyulás, ő még ilyet nem látott,
pedig minden nap műt. Azóta is
jószívvel ajánlom minden ismerősömnek a krémet, és már vannak köztük
olyanok, akik hozzám hasonlóan a
táskájukban hordanak egy tubussal. 
Az egyik szomszédomnak a körömgombája jött helyre a rendszeres
kenéstől. Pedig az egy hosszú folyamat.

És Önnek milyen személyes tapasztalata
van erről a termékről?

Hogy került kapcsolatba
a Crystal termékekkel?

Sebekre, égésekre alkalmaztam először, és azt vettem észre, hogy ha ezt a
krémet használom, a sérülések sokkal
hamarabb és szebben gyógyulnak,
mintha nem kenem semmivel, vagy
más terméket használok rájuk. Amikor
magamra csöppentettem a forró olajat,
és bekentem az égés helyét Kristálykrémmel, nem is hólyagosodott fel, így
sokkal hamarabb elmúlt, mint ahogy
számítottam rá. Aztán nagyobb felületen pedig akkor használtam, amikor

Négy évvel ezelőtt, amikor kezdetét
vette nálam a menopausa időszaka,
és a velejáró problémák, elkezdtem
használni a Villa Rosa gélt. Nagyon
bevált. Előtte más készítményekkel
is próbálkoztam, de nem használtak,
ennél viszont már a harmadik kenés
után nem jelentkezett a szokásos éjszakai légszomj és verejtékezés. Ezek után
bizalmat szavaztam a többi terméknek, így a Kristálykrémmel is. És nem
bántam meg.
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Még nem
vagyok
teljesen
ránctalan

Miben van segítségére
a Kristálykrém?

A Kristálykrémmel
mit oldott még meg?

Sok apróságban. Legutóbb, éppen
a múlt héten, az egyik kézujjamon a körömágy elkezdett
bepirosodni, úgy nézett ki, mint
amikor gyulladás készülődik.
Már nem emlékszem, mi történt
vele, talán megszúrtam, megsértettem valamivel, de feledhető
a dolog, mert azonnal, ahogy észrevettem a sérülést, bekentem a
krémmel és két nap alatt nyomtalanul elmúlt. Sikerült megelőzni
a gyulladást. Ilyen már többször
is előfordult, de szerencsére nem
sűrűn okozok magamnak sérüléseket. Ennek ellenére minden
nap használom a Kristálykrémet,
mert az arcomat kenem vele.

Aktív koromban szabászaton dolgoztam, ahol a sok vágás mellett
nehéz gépeket is kellett cipeltem
nap, mint nap. Az akkori munkámból adódóan idős koromban
is gyakran megfájdul a kezem,
a tenyeremnél, a hüvelykujjam
alatti részen. Ez nagyon kellemetlen érzés, sokszor arra ébredek
éjjel, hogy majd megőrülök, úgy
fáj. Ilyenkor azonnal bekenem
a krémmel, ami rögtön enyhülést hoz. Amikor érzem, hogy
megerőltetem a kezem, tésztát
gyúrok, szőnyeget mosok, stb…
akkor igyekszem már idejében
elejét venni a fájdalomnak, és
azonnal bekenem a kezem, hogy
ne gyulladjon be az ínhüvelyem.
Viszont, ha nem veszem észre
a megerőltetést, akkor bizony
jönnek a fájdalmak, de szerencsére a Kristálykrém nagyon hamar
enyhíti ezeket. Persze van, amikor
lassabb a gyógyító folyamat…

Milyen célból?
Ránctalanít. Persze nem vagyok
még teljesen ránctalan, de ennek
az az oka, hogy 70 évesen ez már
nem megy olyan gyorsan. Azonban úgy érzem, jót tesz a bőrömnek, ezért használom. Ezenkívül,
a szemhéjamat is kenem vele,
hogy ne alakuljon ki szürke hályogom.
Volt már régebben hályog
a szemén?

a kép illusztráció.

Minden ember örülne, ha 70 éves korár olyan
jó egészségnek örvendhetne, mint Aranka.
Alig van néhány apró problémája,
azok gyógyítására viszont nagy figyelmet fordít.
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Nem hiszem, bár nem járok orvoshoz, de nem érzek erre utaló
jeleket. Viszont fontos a megelőzés. Ne is legyen! Mindent a
Crystal termékcsaláddal próbálok
megoldani.
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Mikor?
Például körömgombánál. Az
egyik lábujjam körmén gombásodás van, amit egy hónapja kenegetek. Fürdés után megtisztítom
ezüst vízzel aztán alá nyomok egy
kicsit a krémből. Már észrevettem
a javulást, de a köröm elég lassan
nő, úgyhogy ez hosszabb folyamat
lesz a teljes gyógyulásig. Viszont
a sarkam keményedésén nagyon
hamar segített a krém. Más problémám pedig szerencsére nincsen.
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		 Örülök, hogy
segíthettem
Azoknak, akik nem csak saját célra használnak egy
készítményt, hanem forgalmazzák is azt, néha ismerőseik tapasztalata
előbbrevalóvá válik a sajátjukénál. Így van ezzel Ida is.

Milyen tapasztalatról
számol be legszívesebben a
Kristálykrémmel kapcsolatban?
Egy nagyon
kedves, közeli
ismerősömnek segített az aranyerével
kapcsolatos nehézségek megoldásában.
Ez egy olyan téma, amiről lehet, hogy
nem szívesen beszél az ember, ha saját
magáról van szó, de mivel én nagyon
örülök az ő gyógyulásának, és közel
áll hozzám ez a tapasztalat, szívesen
mesélem el.
Milyen stádiumú aranyérproblémáról
volt szó?
Valójában több éve jelentkeztek ennél
a 48 éves hölgynél a tünetek, de tavaly
erősödtek fel annyira, hogy az már
komoly gondot okozott számára. Ez azt
jelenti, hogy ujjbegynagyságúra dudorodott ki az aranyere, ami már nem csak
a székletürítésnél, hanem az ülésnél is
fájdalommal járt.
Mit tett, amikor látta, hogy idáig fajultak
a nehézségek?
Elment orvoshoz, aki felírt neki valamilyen krémet, amit egy hónapig használt,
de nem vált be. Minden nap nagyon
nehéz volt számára a székletürítés,
ilyenkor vérzett is az aranyere. Miután
tapasztalta, hogy nem segít az orvosi
krém, elment a gyógyszertárba és más
készítményt vásárolt. Két hétig használta, az sem segített. Ekkor találkoztam
vele és ajánlottam neki a Kristálykrémet.
Azonnal elfogadta az ajánlást?
Igen, mert látta, hogy amikkel próbálkozott, azok nem használtak, a tünetek
pedig nagyon megnehezítették a mindennapjait.
Mit tapasztalt, amikor elkezdte
alkalmazni a Kristálykrémet?
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Egy hét elteltével enyhültek a tünetei.
Mire másfél tubusnyi krémet elhasznált,
annyira visszahúzódott az aranyere,
hogy már nem is kellett folyamatosan
kezelni, csak olyan esetekben, amikor
érezte, hogy kezdődik a kitüremkedés.
Ez így van a mai napig. Ilyenkor az
első jeleknél azonnal bekeni magát a
Kristálykrémmel, és megelőzi a tünetek
elhatalmasodását. Így már háromnegyed éve megszűntek a napi gondjai, és
az orvoshoz sem kellett visszamennie.
Nagyon örülök, hogy segíthettem neki,
ennek a terméknek az ajánlásával.
Saját tapasztalatai is vannak
a Kristálykrémmel?
Nagyon ritkán, de szokott lenni herpeszem. Legutóbb a múlt hónapban volt,
amikor megfáztam. Azonnal, ahogy
éreztem a kis hólyagocskák megjelenését, bekentem a számat és olyan gyorsan
kezdődött a szövetesedés a felszínén,
hogy nagyon hamar elmúlt a herpesz.
A szememre pedig naponta használom
a krémet. A változókor nálam gyakori
szemfáradtsággal is jár. Eleinte nem
tudtam, hogyan orvosoljam a problémát, de két éve, mióta használom rá
a Kristálykrémet, sikerült megoldani
ezt a nehézséget. Ahogy bekenem a
szemeimet, a krém frissítő hatásának
köszönhetően rövid időn belül elmúlik
a fáradtságérzet. Minden reggel arcmosás után bekenem a szemem, de előfordul az is, hogy napközben még egyszer
használom a terméket. Nagyon bevált,
ezért szívesen ajánlottam a fiamnak is,
aki a kamaszkori pattanásaira próbálta
ki a Silver tusfürdővel együtt.
Hogyan kombinálta ezt a két készítményt?
A tusfürdővel mosta az arcát, utána pedig bekente a krémmel a pattanásos részeket. Néhány hét alatt nagyon szépen
leszáradtak a pattanásai és azt követően
többet soha nem jöttek vissza olyan
mértékben, mint azelőtt. Azóta, amint
megjelenik az arcán egy-egy pattanás
kezdemény, azonnal bekeni, és elejét
veszi a csúnya bőr kialakulásának.
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a kép illusztráció.

Hogyan került kapcsolatba
a Kristálykrémmel?

en újra elkezdjük használni a terméket,
majd ismét következhet pár hét szünet...
Ilyen alkalmazás mellett, mostanra ott
tartunk, hogy már átvészeli a kritikus
időszakot tünetmentesen. Számomra ez
a legfontosabb és a legmeggyőzőbb tapasztalat a Kristálykrémmel kapcsolatban, amit egyébként, azóta már a másik
gyermekemnél is kipróbáltunk.

Három éve ismerem a terméket, amit a
kisfiam gyakran visszatérő szemkötőhártya gyulladása kapcsán próbáltuk ki
először.
Mi okozza a visszatérő gyulladást?

Ő is allergiás?

Pollenallergia, ami már négy éves korában kezdődött. Az első évben különféle
antibiotikumos szemcseppeket írt fel
neki az orvos, amik nem használtak.
Továbbra is könnyezett, váladékozott és
emelett viszketett a szeme.
Minek hatására próbálták ki
a Kristálykrémet?
Egy ismerősünk ajánlotta éppen akkor,
amikor azt tapasztaltuk, hogy a hagyományos krémekkel nem jutunk előrébb.
Már csak azért sem, mert azokat nem
lehetett folyamatosan használni, így
mire javult volna Attila állapota, abba
kellett hagyni az alkalmazásukat, mert
összetételük miatt, idővel tönkreteszik a
szemnyálkahártyát és a könnycsatornában is több kárt okoznak, mint hasznot.

Szemem fénye
Az édesanyák gyakran saját maguk elé
helyezik gyermeküket, akiknek
egészségéért mindent megadnának.
Így nem csoda, hogy Irén is kisfia,
Attila gyógyulásán keresztül
ismerkedett meg egy olyan termékkel,
ami magának lehet, hogy soha nem
vásárolt volna meg.
–8–

Mik voltak az első tapasztalatok
a Kristálykrém használatával
kapcsolatban?
Amint felkentük a fiam szemére,
azonnal enyhítette a viszketést, ami pár
napon belül teljesen el is múlt. Ekkorra
már kezdett halványodni az a vöröses
bőrelváltozás is, ami a szemhéján és a
szeme körül keletkezett. Egy héten belül
pedig megszűnt a váladékozás. Ehhez
naponta 4-5 alkalommal kellett kenni a
szemét.

Nem, de mivel tanyán lakunk, ahol sok
a darázs, már nem egyszer megcsípték őt. Azonnal bekentem krémmel a
csípések helyét, amik pillanatok alatt
nyomtalanul eltűntek. Azonnal megszüntette a viszketést, és nem dagadt fel
a bőre. Ezen kívül persze, más sérülései is szoktak lenni, hiszen egy tanyán
mindig akad kiálló vas-, drót- vagy
fadarab, amivel felsérti magát. Ilyenkor
is a Kristálykrémmel kezelem a sérüléseit, és nem kell orvoshoz mennünk,
gyulladás nélkül nyomtalanul múlnak
el a sebek.
Csak a gyerekeknél alkalmazzák
a terméket?
A férjem is szokta használni, mert
herpeszre hajlamos és a munkahelyén
gyakran előfordul, hogy olyan pohárból
iszik, vagy olyan evőeszközzel eszik,
amit nem jól mostak el. Ilyenkor azonnal jönnek a hólyagok a száján. Amint
érzi a viszketést, bekeni a krémmel,
és ha sikerül idejében elcsípni a folyamatot, akkor a krém megakadályozza,
hogy elhatalmasodjon a herpesz, és a
hólyagokból kialakult seb is gyorsabban
gyógyul.

Azóta minden nyáron használják
a terméket?

Most, miután felsorolta
a családtagok tapasztalatait,
megkérdezem, hogy Ön is használja
a terméket?

Sajnos nem csak nyáron, mert Attilánál
már a tavaszi pollenek is kiváltják az
allergiás reakciót. De hála a Kristálykrémnek mostanra már teljesen vissza
tudjuk szorítani a szemét érintő tüneteket. Amikor kezdődik az allergiaszezon, máris elkezdjük kenni megelőzés
képpen, néhány hétig. Utána tarthatunk
pár hét szünetet úgy, hogy azidő alatt
nem jelentkeznek a tünetek. Ezt követő-

Nekem szerencsére ritkán van rá
szükségem, talán apróbb sérüléseknél.
Viszont Édesanyámat még nem említettem, aki a visszereit szokta kenni
Kristályrémmel. Állandóan fájnak a
lábai, mert álló munkát végez. Ez a
krém enyhíti a fájdalmát, és kicsit vissza
is húzódnak tőle a visszerek. Szóval,
nálunk a Kristálykrém, gyógyír az egész
családnak.
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Külsőleg és belsőleg
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Sosem lehet tudni…

Alapvetően senki nem szeret orvoshoz járni,
és ez alól György (36) sem kivétel. Két évvel
ezelőtt már közel járt hozzá, hogy bőrgyógyászhoz
forduljon problémájával, de utolsó pillanatban
máshonnan érkezett számára megoldás.
Mi történt 2007-ben?
Megcsípett valamilyen rovar. A mai napig nem tudom,
mi volt az, de nem akart elmúlni a csípés helye, sőt egyre
csúnyább lett. Bepirosodott, begennyesedett és bedagadt az
egész lábfejem. Autószerelőként dolgozom és egy ismerősöm,
akivel munka révén kerültünk kapcsolatba, mára pedig jó
barátok lettünk, a Kristálykrémet ajánlotta, amikor elpanaszoltam neki, a problémámat. Azonnal kipróbáltam.
Mit tapasztalt, amikor elkezdte kenni
a csípés helyét a krémmel?
A seb, ami már két hete egyre csúnyább és fájdalmasabb
volt, három nap alatt teljesen elmúlt.
Azt megelőzően kente valamivel a lábát?
Igen, többen is javasoltak különféle termékeket, de azok
nem használtak, egyre dagadtabb volt a lábam. Már úgy
tűnt, bárhogyan igyekszem, nem tudom elkerülni, hogy orvoshoz forduljak, mert kilátástalannak éreztem a helyzetet.
Mit gondolt akkor, amikor az ismerőse
egy természetes alapanyagú krémet ajánlott abban
a fázisba, amikor Ön már éppen orvosi segítséget
akart kérni.

és begipszelte a lábam. Mivel ez nem segített két hónap után
másik sebészt kerestem, de időközben még egy ciszta is nőtt
a térdhajlatomban. Ez az orvos megműtött, eltávolította
az elszakadt szalag maradványait, valamint a cisztát és
kilátásba helyezett egy következő műtétet, amikor majd a
hiányzó szalagot pótolják. Nos erre a mai napig nem került
sor.
És ez milyen összefüggésben van
a Kristálykrémmel?
Már a műtét után mondta az orvos, hogy hosszadalmas lesz
a felépülés, úgyhogy elkezdtem gondolkodni, hogyan gyorsíthatnám meg a gyógyulást, mert nem volt kedvem sokáig
ágyban feküdni. Ahogy levették a kötést, elkezdtem kenegetni a lábamat a Kristályrémmel, és 2-3 hét múlva aktívan
tudtam dolgozni. A főorvost is meglepte, mennyire szépen
és gyorsan gyógyult nem csak a heg, hanem a belső rész is.
Megállapította, hogy 90%-ban regenerálódott a térdem és
annyira jól visszaállt a működése, hogy nem szükséges az
újabb műtét csak akkor, ha úgy gondolom, hogy 100%-ot
szeretnék.
Szeretne?

Nyitott voltam, és úgy éreztem, nincs veszíteni valóm.
Mivel bíztam abban, aki ajánlotta, nem volt kérdés, hogy
kipróbáljam, és úgy voltam vele, ha ez sem segít, akkor
majd felkeresek egy bőrgyógyászt. Bevált, és azóta, már más
alkalommal is használtam.
Milyen alkalommal?
Tavaly volt egy térdműtétem, térszalagszakadás miatt.
Először félrekezeltek, mert az az orvos, aki elsőként vizsgált,
nem tudta megállapítani, mi a baj. Húzódást diagnosztizált

Azóta sem egyeztettem időpontot, mert úgy érzem, hogy
jól terhelhető a lábam és teljesen gyógyult vagyok, úgyhogy
nincs szükségem erre. Minden probléma nélkül el tudom végezni a munkámat, pedig fizikai munkát csinálok nap mint
nap. Tehát az a tapasztalatom, hogy a krém nem csak a
külső, de a belső gyógyulás folyamatát is segítette és felerősítette. Miután ilyen jól bevált ez a termék, teljes bizalmat
szavaztam a többi Crystal készítménynek is, úgyhogy idén
télen már ittam a Nano Silver C 5000-t, és meg is volt az
eredménye. Egész télen egyszer sem döntött le a lábamról
semmiféle megfázásos betegség, pedig ebben az időszakban
engem több alkalommal és hetekig szokott kínozni az ilyesmi. Idén télen egyáltalán nem voltam beteg, amíg körülöttem folyamatosan influenzával küszködtek az emberek.
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Ilona (44) öt éve ismerkedett
meg a Crystal termékekkel,
egyszerűen azért, mert kíváncsi volt, mi mindenre jók
ezek a készítmények. A termékcsaládból a Kristálykrémet próbálta ki elsők között.

Hogyan került kapcsolatba a termékekkel?
Nem volt semmilyen különösebb apropója,
nem voltam beteg, sem én sem valamelyik családtagom. Mindigis nyitott voltam az egészséges életmódra és érdekelt, hogy milyen készítmények kapcsolódhatnak ehhez a témakörhöz.
Már azt megelőzően is a természetes
gyógymódokat kedvelte?
Igen, de étrend-kiegészítőket nem használtam.
Arra esküdtem, hogy az egészség benne van a
gyümölcsökben és a zöldségekben. Aztán ezeknek a termékeknek a megismerése során értettem meg, hogy azért fontos a táplálék-kiegészítő
fogyasztása, mert azon keresztül a hatóanyagok
koncentráltabban és biztosabban jussanak a
szervezetünkbe. Sajnos ma már az élelmiszerekben egyre kevesebb az értékes tápanyag, amit így,
étrend-kiegészítők formájában tudunk pótolni.
A Kristálykrém nem étrend-kiegészítő,
de úgy tudom, azért kipróbálta.
Persze, igyekszem a termékcsalád minél több
készítményét beiktatni az életembe. A Kristálykrém mindig nálam van, mert sosem lehet tudni, mikor van rá szükség. Az ember bármikor
megsértheti magát és akkor azonnal be tudja
kenni a sérülést…
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Mi történik, ha azonnal bekeni?
Sokkal gyorsabban és szebben gyógyul a seb,
mint különben. De ezek apróságok ahhoz képest, amire még képes ez a termék.
Mire gondol?
A fiam a múltkoriban csontig behatolóan elvágta
a kezét. Azonnal menni kellett az orvoshoz, de
nem csináltak vele semmit, mert szerencsére
nem érintett ínszalagot, vagy ideget. Az orvos
lefertőtlenítette, adott egy tetanuszt és azt mondta, hogy magától fog összeforrni. Krémet nem
is írt fel rá. A Kristályrémmel kezdtük kenni a
kezét és az a mély vágás, amiből semmi jót nem
lehetett kinézni, két héten belül, úgy begyógyult,
hogy alig lehetett látni a nyomát. De erre vonatkozó tapasztalatokat másoktól is hallottam már,
akiknek ajánlottam ezt a készítményt.
Ezek a tapasztalatok mivel kapcsolatosak?
Műtéti hegeket kezelésével. Volt, aki azonnal
műtét után kente sebét a krémmel és szintén
azt tapasztalta, hogy nagyon gyorsan és szépen
gyógyul. De volt olyan is, aki az évekkel ezelőtti
műtétjekor keletkezett heget kezdte el kezelni
a Kristálykrémmel és azt vette észre, hogy évek
elteltével is szebbé válhat az egykor keletkezett
hegesedés. Akiknek pedig égésre ajánlottam,
azok azt mondták, hogy nem hólyagosodott fel
az égés helye, így szebben, hegmentesen gyógyult seb. Szeretem ajánlani a Kristálykrémet,
mert mindenkitől jó tapasztalatokat hallok vis�sza. Vannak olyanok is, akiknek ránctalanításra
ajánlottam és arra is bevált.
A ráncok kényes pontok,
az emberek általában speciális
krémeket szoktak használni
erre a területre, nem?
Bizonyára, de vannak olyanok is, akik allergiásak és nem tudnak különféle kozmetikai
krémeket magukra kenni. Nekik kitűnő a Kristálykrém, mert nem allergizál. Ezek az ismerőseim, -akik között nyugdíjas korú és van- arról
számoltak be, hogy jótékonyan hatott a ráncaikra ez a készítmény.
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