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Dobrý den paní Bártová.
Ráda bych Vám co nejvíce poděkovala za Vaši radu a pomoc.
Moje nemoc.
Od měsíce dubna loňského roku se mi začaly projevovat kožní potíže. V červenci již byla situace
nesnesitelná, nebyla jsem schopná práce a místo kůže jsem prakticky měla živé maso. Léčení kožní
lékařky bylo bez výsledků a po dalších vyšetřeních došlo v září na diagnosu „dlaždicový karcinom“. Po
celou dobu mi nikdo z lékařů nepomohl od bolestí. Ve chvíli nejvyššího zoufalství jsem narazila na
inzerát služeb „1. ZAPPER DETOX CENTRUM s.r.o. v Klatovech“. Navštívila jsem toto centrum a byla
jsem velmi překvapena opravdu službami plnými pochopení a snahy pomoci trpícímu. Mimo další
péče mi byl nabídnut „Emu olej (nevím, jak se přesně jmenuje)“, který jsem po všech možných i
nemožných zkouškách začala používat. Na živou hmotu (bez kůže) účinkoval jako balzám. Když jsem si
toto místo namazala olejem, zmenšila se bolest a po několika dnech používání se začalo místo potíží
zmenšovat a pomalu hojit. Byl to jediný přípravek, který mi v té době pomohl od nesnesitelné bolesti.
Když jsem nastupovala v říjnu na onkologickou léčbu ozařováním, tak jsem měla bolesti o hodně
menší a to nejhorší již bylo zahojené. V průběhu ozařování jsem olej nepoužívala, ale jakmile tato
léčba skončila a celé místo bylo do živého masa spálené, opět jsem začala používat olej. Během 1
týdne se bolesti velmi citelně snížily a celá oblast začala zasychat. Měla jsem ještě otoky, ale po
oloupání spálené kůže se už začala tvořit jemná nová kůžička.
Po 6-ti týdnech jsem měla celé ložisko ze 2/3 zahojené bez dalších problémů. V současné době
doléčuji zbytky z ozařování, ale již bez velkých bolestí. Opět se mohu pohybovat podle potřeby a jen
někdy, když nejsem dost opatrná, mám ještě nepříjemný pocit, ale bolest už ne.
Stručně mohu říci, že díky oleji jsem prošla celým léčebným, velmi bolestivým procesem velmi dobře
a v další doba doléčování se zkrátila. Po všech lékařských i babských praktikách mohu s čistým
svědomím říci, že v mém případě olej působil jako zázrak. Jako jediný prostředek začal účinně léčit
pomáhat od bolestí. Nevyvolal žádnou negativní reakci a používala jsem ho přímo na živou ránu. Když
bude mít kdokoli podobný problém, já osobně budu tento olej všem doporučovat.
Krásný den a všem ať se vám všechno daří!!!
Kačurová

