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PRÍBEH NAŠEJ RODINY
Chcem v mene celej mojej rodiny vyjadriť úprimné poďakovanie
Bioregeneračnému centru Skenar Slovakia v Bratislave.
Metódy, ktoré toto centrum úspešne používa pri stabilizácii
širokého spektra ochorení, mala možnosť posúdiť celá moja rodina.

Lekári diagnostikovali mojej dcére ako šesťročnej alergiu na kravské

lepší a čo je podstatné - zo života sa teší s vlastným srdiečkom.

mlieko a na lepok v pšeničnej múke. Uvedená alergia je podľa klasic-

Oproti predchádzajúcemu sa zdanlivo javí ako kvapka v mori moja

kej medicíny neliečiteľná a je nevyhnutné počas celého života dodr-

skúsenosť so Skenarom. Poradil si aj s mojou bronchiálnou astmou.

žiavať veľmi prísnu bezlepkovú diétu. Život s touto diétou je plný

Podobne ako moja dcéra ani ja viac ako dva roky neužívam žiadne

obmedzení a je finančne veľmi náročný. Preto som sa rozhodla vyskú-

antihistaminiká. Napriek tomu posledné kožné testy boli negatívne. Už

šať akýkoľvek spôsob liečby. Moja dcéra podstúpila krátku stimuláciu

viac ako dva roky ma netrápil astmatický záchvat a nedá mi nedodať,

prístrojom Skenar. S odstupom štyroch rokov s radosťou konštatujem,

že nám do bytu pred dvomi rokmi pribudol vytúžený pes, ktorého mi

že dcéra, vďaka uvedenej krátkodobej liečbe, neužíva žiadne antihis-

alergológ striktne zakazoval.

taminiká a nepotrebuje dodržiavať bezlepkovú diétu. Napriek tomu je

Po predchádzajúcej úspešnej regenerácii ľudských členov rodiny pri-

jej zdravotný stav veľmi dobrý. Jej predtým tak časté ochorenia horných

šiel rad i na rodinného miláčika. Náš zlatý retriever viac ako rok trpel

dýchacích ciest sú taktiež veľmi zriedkavé.

na zápal ucha.Veterinár vyskúšal všetky možné spôsoby liečby, ale bez

Obrovské poďakovanie patrí kolektívu Skenar Slovakia i za môjho

úspechu. Nakoniec navrhol operatívne odstrániť časť zvukovodu. Opäť

manžela. Jeho diagnóza bola priam desivá – dilatačná kardiomyo-

sme siahli po Skenare. Asi päťkrát po dobu cca 5 minút sme Skena-

patia. Lekári môjmu manželovi, vo veku 35 rokov, ponúkali jediné

rom pôsobili na oblasť za uškami a výsledok sa dostavil. Sekrét

možné riešenie - transplantáciu srdca. Po zvládnutí alergie mojej

v uškách sa tvorí v primeranom množstve a požadovanej konzistencii.

dcéry sme sa opäť rozhodli využiť služby Skenar Slovakia. Manžel

Viem, že uvedené skutočnosti primomínajú „rozprávky starej mate-

podstúpil intenzívnu kúru.Vďaka nej lekári konštatovali výrazné zlep-

re“, prípadne nedôveryhodný reklamný ťah. Môžem však úprimne

šenie jeho zdravotného stavu a od transplantácie srdca ustúpili. I keď

odporučiť všetkým, ktorí sa dostali do nezávideniahodnej situácie ako

manžel denne užíva lieky, pravidelne navštevuje kardiologickú ambu-

moja rodina, vyskúšať metódy, ktoré ponúka Bioregeneračné centrum

lanciu, jeho zdravotný stav rok a pol po stimulácii Skenarom je oveľa

Skenar Slovakia. Presvedčíte sa sami.
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