Vsem lahko povem, da sem si kupila FloraZym kapsule…prej sem imela skozi ene prebavne
težave..sedaj se je pa malo umirilo.
Sloportal.net
Že pred leti sem zbolela za boreliozo. Letos julija bo 20 let. V začetku sem jemala Ospen. Po
15 letih sem dobila hudo vnetje kolka. Pred tem pa vnetja po vseh sklepih. Odstranili so mi tri
znamenja zaradi sprememb. Na soncu sem vsa zatekla. Po teh vnetjih sem ponovno dobila
dozo antibiotikov, 21 dni infuzije. Stanje se je sicer ponovilo, vendar so mi znanci svetovali
naj poskusim še klamatske alge NutriMax. Po tem je bilo pol leta odkar sem jemala NutriMax
in FloraZym, mnogo boljše. Imela sem energijo, moč, sklepi so samo občasno še boleli,
prebava se je uredila. Sedaj zaradi finančnih težav nisem jemala teh preparatov in so se mi že
po enem mesecu zopet pričele bolečine in zopet mi je nastal fisura na anusu, da sem morala
na urgenco. Tudi moči ni več, bolj sem utrujena, vsi sklepi me ponovno bolijo, so vneti, še
najbolj pa kolk.
M.I.
Oglašam se vam, da vam po dobrih treh tednih sporočim stanje v zvezi s hčerino kožo na roki,
kjer se ji je pojavila alergija. Prej smo poskusili že z mnogimi ostalimi izdelki, ki pa niso
pokazale nobenega izboljšanja.
Povedati vam moram, da se stanje počasi zboljšuje. Že kmalu po jemanju alg ter FloraZyma
in mazanju s kremo Dermowine se je koža začela spreminjati in sicer na način, da so začeli
nastajati gnojni mozolji, ki se sedaj počasi sušijo. Na enem delu je koža že čisto gladka in
praktično normalna, na drugem koncu pa so še trije takšni mozolji. Lahko rečem, da se je
izboljšalo tudi njeno splošno počutje, saj sedaj ni več tako razdražljiva in občutljiva kot je bila
prej, ampak je bistveno boljše volje. Manj je "cmeravosti" in se da z njo veliko lažje doseči
sprejemljiv dogovor (prej pa je bil samo jok in izsiljevanje). Zdaj smo vsi domači in v vrtcu
bistveno bolj zadovoljni in veseli, ko vidimo to splošno izboljšanje, da je na splošno spet tista
simpatična punčka, kakršna je prej znala biti, čeprav čedalje bolj poredko.
Zelo sem vesela, da sva se takrat oglasili pri vas in da smo dosegli izboljšanje brez
kortikosteroidnih krem, ki so nama jih predpisali.
M.Š.
Pred več kot enim letom so se mi zaradi povečanja obremenitev rok začeli pojavljati
mravljinci v zapestjih in prstih. Predvsem ponoči in proti jutru je bilo nevzdržno. Ko se je
lansko leto to samo še stopnjevalo, sem začela nositi opornico za desno roko, s katero so se
prisotne bolečine nekoliko omilile. Obiskala sem tudi kiropraktika, bioenergetika, kupila
aparat za magnetno terapijo, ker sem malo bioenergetika - sem si tudi doma sama grela prste,
uporabljala razne kreme, jemala 2-3 mesece homeopatske granule za vnetja in karpalni kanal ker je bila zdravniška diagnoza tako postavljena. Tako sem marca začela jemati FloraZym in
NutriMax , jemala sem 3 mesece. Mravljinci so izginili, so pa ostale pekoče bolečine,
predvsem v prvem sklepu prstanca in mezinca na obeh rokah. Vmes sem za nekaj časa
prenehala z jemanjem omenjenih izdelkov in uporabljale nekatere druge. Sedaj sem prešla
ponovno na NutriMax in FloraZym, ker imam občutek da sem s tema dodatkoma največ
dosegla.
B.R.

Sporočam, da je glivica kandida popolno izginila, ni več najmanjše sledi, že 1 teden ne, po
dveh mesecih terapije s klamatsko algo NutriMax in probiotiki NutriFlor, FloraZym.
Kruha, sladkorja in ostalih ogljikovih hidratov sem se tako odvadil, da mi sploh ne pašejo več
in mi tudi težko padejo. Po tem ko sem naredil notranjo čistko črevesja je šlo vse dosti hitro
na bolje.
M.F.

