„Ahol a család és az üzlet találkozik”
SZÍJÁRTÓ RITA:
Felhasználói tapasztalatok: Jégbalzsam, Fitness gél, CAPS
Szeretném veletek megosztani saját és üzlettársaim, valamint vásárlóim tapasztalatait az Intenzív
jégbalzsamról, a Fitness gélről és a CAPS masszázsolajról.

A Jégbalzsam 5 gyógynövény: az eukaliptusz, a borsmenta, a levendula, a rozmaring
és a szegfűszeg illóolaját tartalmazza, ezeken kívül még kámfort és mentolt. A
Jégbalzsamot először akkor használtam, mikor egy társasutazás keretében idén
májusban Romániában, Erdélyben voltam. Minden napunk nagyon zsúfolt volt, sok
betervezett programmal, így a korai felkelés, kései lefekvés, a buszban eltöltött hosszú
órák, a séták és a kisebb-nagyobb gyalogtúrák nyomai bizony estére már meglátszottak a
lábaimon is. Minden nap nagyon elfáradtam, estére már mindkét lábam meg volt
duzzadva, fájt a sok megterheléstől.
Személyes tapasztalataim igen kedvezőek a
Jégbalzsam és Fitness gél használatáról. A
gyógy-masszázs
keretén
belül
2001
novemberétől használom a termékeket, mint
fogyasztó és forgalmazó is. A pácienseim,
betegek visszajelzései alapján csak dicséretet
kaptunk. Azon kívül, hogy külön-külön már
ismert a hatásuk, kellő mennyiségben össze is
keverem és így kezelem a kért felületet. Csak
annyit adagolok mindkét termékből, amit
azonnal bele is tudok dolgozni a fájó felületbe.
Nagyon jó és gyors hatást tudok elérni. A
keveréket már többször használtam prevenciós
esetekben is, amelyek nagyon beváltak
korosztálytól függetlenül.
Nagyon jó eredményeket sikerült elérnem
bokaficam esetén is. Az egészben az a nagyon
jó, hogy a kezelés után sem érez fájdalmat a
beteg, és a ficamtól függően 4-5 napon belül
80%-os javulást lehet elérni minden más
beavatkozás nélkül.
Az egyszerűbb testi fáradtságtól kezdve a
hátgerinc teljes átdolgozásáig bátran merem
ajánlani bárkinek e két terméket.
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A Jégbalzsamot úgy használtam, hogy minden
este lefekvés előtt vékonyan bekentem vele
mindkét lábamat térdtől lefelé, szükség esetén
már feljebb, a forgóimtól kezdve. Az azonnali
jótékony, hűsítő hatás után másnap reggel
mindig
kipihentem,
fájdalommentesen
ébredtem és jöhetett a következő fárasztó, ám
élményekben gazdag nap.

A Jégbalzsamot egyébként én nagyon
szeretem megelőzésre is használni, ugyanis,
amikor már egy picit is érzem, hogy kerülget a
megfázás, a nátha vagy köhögés, akkor
naponta kétszer bekenem vele a mellkasomat,
az orromat kívülről, mindkét oldalon, és így
szabadabbá válik a légzés, köhögési inger
megszűnik. Két héttel ezelőtt is elkezdtem
köhögni, és már rögtön aznap este tudtam,
hogy
mihez
nyúljak,
lefekvéskor
bemasszíroztam egy keveset a mellkasomra,
nyaki részre, megelőzendő a kezdődő torokfájás
kiteljesedését, és másnapra teljesen jól éreztem
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magam, és nyoma sem volt az előző napi
tüneteimnek. Ezek mellett sikeresen használtam már a Jégbalzsamot külsőleg bedörzsölve az arcra
fogínygyulladás okozta kezdődő fájdalom megszűntetésére is.

A nyár folyamán elég sokszor megtaláltak engem is a szúnyogok, így hát akkor is kipróbáltam a
Jégbalzsamot. Bár nem jó dolog, de előfordult korábban, hogy csúnyán elvakartam a csípések helyét,
de most amint éreztem a viszkető érzést, mindjárt bekentem Jégbalzsammal, és azonnal megszűnt az
égő, viszkető érzés és később sem kellett vakaróznom, tehát egy kezeléssel teljesen elmúlt a
kellemetlenség.
Sajnos, mivel nem állok elég biztosan a lábamon, sokszor megütöm magam, mindenhol kék-zöld
foltok szoktak éktelenkedni rajtam. Egy alkalommal, amikor épp a fürdőszobaajtó kilincsével sikerült
közelebbről megismerkednem, szóval nagyon beütöttem a karomat, kéznél volt a Jégbalzsam és
gondoltam, megpróbálom, hátha ezt a típusú fájdalmat is enyhíteni tudja ez a készítmény. Óvatosan
bekentem vele a megütött részt, bemasszírozásról ekkor szó sem lehetett, mert ahhoz nagyon fájt.
Pár perc után éreztem a már ismert hűsítő érzést, a duzzanat csökkent és nagy meglepetésemre a
későbbiekben sem lett szivárványszínű a karom.

Mostanra már elmondhatom, hogy Szüleim is nagy megelégedéssel használják a Jégbalzsamot.
Édesanyámnál a rendszeresen visszatérő térdizületi kopásból és deformálódásból adódó fájdalom
esetén napi többszöri, 3-4 alkalommal történő bemasszírozás után több napig nem szükséges a
használata, mert a fájdalom teljesen megszűnik. Kedd éjszaka fordult elő, hogy Édesapám
lábszárában görcsös fájdalom alakult ki és egyszeri bekenéssel megszűnt a fájdalom, újra el tudott
aludni.

Egy kedves üzlettársamnak, Verának a lánya sokszor szenved erős, migrénes fejfájástól. Egy
alkalommal ez már olyan fájdalommal járt nála, hogy nem is tudott az ágyból felkelni. Ekkor
próbálták ki otthon először a Jégbalzsamot fejfájásra, és az eredmény meglepte az egész családot,
hiszen az elviselhetetlen fájdalom egy 5 perc elteltével jelentősen csökkent, majd hamarosan meg is
szűnt. A vásárlóimnak is csak jó tapasztalataik vannak ezzel a termékkel kapcsolatban. Beszámoltak
már arról, hogy gerincsérvvel küszködő beteg fájdalmait jelentősen csökkentette a bedörzsölés,
ezáltal könnyebbé vált a mozgása a betegnek.

Egy üzlettársam sajnos esett egy nagyot a biciklijével, nagyon megütötte a könyökét, de pont
elfogyott otthon a Jégbalzsamja, s ekkor javasoltan neki, hogy használja a Fitness gélt. Naponta 2szer, 3-szor kente be vele a fájós részt, és azt mondta, hogy sokkal hamarabb, mint a korábban már
előforduló hasonló eset kapcsán, vagyis már két nap után tökéletesen tudta mozgatni a karját,
fájdalom nélkül.
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A Fitness gél 3 gyógynövény illóolajával (rozmaring, levendula, boróka) készül, illetve a
paprika kivonatával. Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatású és javítja az alsó
végtagok vérkeringését is. Egy kedves pécsi barátom, minden este futni megy néhány
kört egy közeli sportpályára. Említettem neki a Fitness gél bemelegítő hatását, kipróbálta
és elmondása szerint azóta sokkal könnyebben megy neki a futás, több kört meg tud
tenni egy alkalommal, mint azelőtt bármikor.

A CAPS masszázsolaj egy Magyarországon kifejlesztett termék, mely egy
paprika-kivonatot tartalmaz. E készítmény jótékony hatásáról Édesanyám
elmondása alapján tudom megosztani veletek a tapasztalatokat. Nála a nyaki
meszesedése miatt többször fordul elő erős szédülés. Hatékony kezelést az
nem tudott javasolni erre a problémára, ekkor rendeltünk neki egy CAPS
Napi kétszeri bedörzsöléssel csökkent a szédülése, megnőtt az agy vérellátása
négy nap elteltével fokozatosan megszűntek a panaszai.
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Szintén ő használja ezt az olajat emésztési zavarok, puffadás esetén a hasi részbe masszírozva,
illetve, gyomorégéskor a gyomorszáj környékére egy kevés olajat bedörzsöl, majd szükség esetén
még néhányszor megismétli. Mióta ezt használja, sokkal jobban érzi magát.

Egy terméktapasztalatot szeretnék megosztani
veletek.
Az történt, hogy egy hűvösebb éjszakán mindkét
vállízületem alaposan megfázott. Úgy fájt, hogy alig
bírtam mozgatni. Már két napja szenvedtem vele,
közben arra gondoltam vajon mivel csillapíthatnám
a fájdalmat. Gondoltam van TENS készülékem, majd
kipróbálom, de valahogy nem volt rá időm, és azt
sem tudtam hova rakjam a tappancsokat, melyik
programot indítsam el. Ennyiben maradt volna a
dolog, ha csillapodott volna a fájdalom. De egész
éjjel szenvedtem. Reggel aztán fürdés után eszembe
jutott, hogy amikor görcsölt a lábam, már használt a
CAPS olaj. Ezért aztán bekentem vele a vállam
egyszer. Arra gondoltam, majd napközben újra
bekenem.
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Sohasem voltam olyan ember, aki mindenféle
egészségi probléma vagy fájdalom esetén
azonnal a gyógyszerhez fordulna. Ezért is tartom
olyan nagyszerűnek ezeket a termékeket, mert
növényi hatóanyagokkal, mellékhatások nélkül
tudnak segíteni, méghozzá oly sok és oly
különböző panaszokra nyújtanak megfelelő
megoldást. Mindenkinek csak azt tudom
ajánlani, hogy amikor hasonló problémákkal
küszködik, mint amelyekről említést tettem, ne a
mesterséges, a szervezetünket károsító anyagok,
ne az orvosság legyen az első gondolatuk,
hanem bátran nyúljanak a Jégbalzsamhoz,
Fitness gélhez vagy a CAPS masszázsolajhoz.
Ezek használatával természetes gyógyírt találnak
az egyes betegségek megelőzéséhez, illetve a
fájdalom megszűntetéséhez, esetenként a teljes
gyógyuláshoz.
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