MÉREGTELENÍTÉS ESETTANULMÁNYOK

ESKÜTT GÁBOR ESETLEÍRÁSA
H. Z. 24 éves hölgy alakja kifogástalannak mondható, de felfogása szerint a test méregtelenítése
az egészség elengedhetetlen feltétele mai világunkban. Hetente legalább egyszer jön, de amikor
nagyon kívánja a teste és a lelke azt a felszabadító, jó érzést, amit minden alkalom után
megtapasztal, akkor hetente többször is jelentkezik a napsugárszauna igénybevételére.
LIPTÁK PÁLNÉ ESETLEÍRÁSA
41 éves hölgyvendégünk méregtelenítés céljából veszi igénybe
napsugárszauna kezelésünket. Eleinte heti 3, majd heti 2 alkalommal
kezeltük. Először azt tapasztalta, hogy ismerősei, barátnői dicsérték,
milyen szép az arca és fiatalos a bőre, nem látszik rajta a kora. Ezt
követően ő is figyelte magát, és megállapította, hogy hasán a szülés
okozta striák sokkal halványabbak, bőre ott is sima és selymes. Azóta is
igénybe veszi kezeléseinket. Elmondta, hogy sokkal fittebbnek,
erősebbnek és fiatalabbnak érzi magát. Az úgynevezett otthoni, harmadik műszak meg sem
kottyan neki, még akkor is tele van energiával. Azt is tapasztalta, hogy amikor nincs jókedve, vagy
idegállapota nem az igazi és napsugárszauna kezelést vesz, a rossz hangulata elmúlik, idegessége
teljesen megszűnik. Regenerálódás céljából heti 2 alkalommal is folytatja a kezeléseket.
SZÉKELY JUDIT ESETLEÍRÁSA
Vendégem súlyos bokaödémával került hozzám, egy másik, korábbi vendég javaslatára. Az évek óta
szedett rengeteg gyógyszer megterhelte a veséjét, így szükség volt méregtelenítésre. Már az első
alkalommal elég intenzíven izzadt. Két kúra után (10 alkalom) bokaödémája jelentősen csökkent.
Lábát már kevésbé érezte fájdalmasnak, a feszítő érzés pedig teljesen megszűnt.
DR. SASS ATTILÁNÉ ESETLEÍRÁSAI
Negyven éves hölgy régóta tartó nagyon erős fejgörccsel, gyomorsav
túltengés
miatti
reflux
betegséggel,
depresszióval
és
pánikbetegséggel jelentkezett, járművel önállóan közlekedni évek
óta nem tudott. A harmadik kezeléstől már egyedül jött, öt kezelés
után a gyomorsav túltengés, reflux és fejgörcs teljesen megszűnt,
depressziós gyógyszereit sikerült a negyedére csökkenteni.
Egy alig húsz éves lány méregtelenítés és cellulit kezelés miatt jött. Később derült ki, hogy Crohnbetegségben szenved, már túl van egy bélműtéten, s a következőre is hamarosan készülnie kell. (A
Crohn-betegség egy bizonyos baktérium felszaporodása miatt alakul ki, amely a bél egy vagy több
szakaszán megtelepszik, azt gyulladásba hozza, kifekélyesedik, végső esetben kilyukad, amit csak
műtéttel lehet orvosolni.) Kezdetben három naponta kezeltük összesen 12 alkalommal. Celluitje a
Crohn-betegséggel együtt megszűnt. A kontroll vizsgálaton nem találták meg a fekélyes részt.

SCHMIDT ZSUZSA MESTERKOZMETIKUS ESETLEÍRÁSA
B. Zs. 52 éves hölgyvendég nagyon komoly súlyfelesleggel és már fájdalmas cellulitiszes csomókkal
jelentkezett. Először méregtelenítés céljából 10 x 30 perc napsugárszauna kezelést kapott,
másnaponként jött. A cellulitiszes csomók mérete a harmadik héten csökkent, fájdalma
megszűnt. A kúra a napsugárszaunás kombinált zsírégetéssel folytatódott. Már az ötödik alkalom
után dereka és csípője 6-6 cm-rel lett kevesebb. 10 kezelés után újabb 10 x 30 perc szauna
következett. Diéta nélkül csökkent a testsúlya 8 kg-ot, így elégedetten távozott. Havonta jár
fenntartó kezelésre.
VÉGVÁRI ANNA ESETLEÍRÁSAI
Idézet H. I. leveléből: „Mikor először használtam a napsugárszaunát, éreztem,
hogy sok oda nem való dologtól szabadul meg a szervezetem. Ötödik alkalom
után testem feszesebb, fiatalabb lett, ödémáimtól megszabadultam, 3 kg-ot
fogytam. 12 kezelésnél már mínusz 5 kg volt az eredmény. Hetente egyszer
továbbra is igénybe veszem a napsugárszaunát. Sok méreganyagtól
szabadultam meg, sokkal jobban érzem magam.”
T. K. 48 éves hölgy. Súlyos pánikbetegséget állapítottak meg nála és szenvedett az alkalmazott
gyógyszerek mellékhatásaitól. Ingerlékenység, ödéma, fáradságérzés voltak a tünetei. Először csak
20 percig szaunázott, a 4. kezelés után 35 percig. Ekkor furcsa érzésről számolt be: testéből szinte
lökésszerűen idegen anyagok kerültek ki. Másnap 45 percre emeltük az időt. A hetedik kezelés
után gyógyszereit fokozatosan elhagyta. Korábban igen magas vérnyomása most 120/80 lett.
Depressziójától, narancsbőrétől 20 kezelés után végleg megszabadult, 8 kg-mal volt kevesebb és
10 évvel fiatalabbnak látszott. Mára már nincs szüksége gyógyszerre. A napsugárszaunázást
sosem akarja abbahagyni, hiszen ezt a döbbenetes sok jót neki köszönheti. Hetente kétszer 45
perc kordában tudja tartani súlyát és kiváló az idegekre.
KISNÉ ORGONÁS ÁGNES MASSZŐR ESETLEÍRÁSA
Frissítő masszázs kezeléseim kiegészítésére vásároltam napsugárszauna készüléket. Barátnőm
éppen szénanáthával küzdött, szeme bedagadt, folyamatosan könnyezett, az orra váladékozott.
Egy kezelés után megszűnt a könnyezése, jelentősen csökkent az orrváladéka. Heti két alkalom
teljesen tünetmentessé tette. Kitisztult a szervezete a méreganyagoktól. Az arcán, nyakán és
hátán lévő aknés bőrproblémák is elmúltak.
KÜLFÖLDI FELHASZNÁLÓK AJÁNLÁSAI
CHERYL A. ALDERMAN - USA:
„Több mint 3 millió hallgatója volt annak a rádióműsornak,
melyben alapítványunk az Új Élet Méregtelenítő Programot
mutatta be, ami az alkohol- és a drogfüggőség gyógyítását tűzte
ki céljául és kizárólag természetes módszereket alkalmaz. A
programban a napsugárszaunák bizonyultak a legnagyobb
segítségnek: a gyógyulási arány jóval nagyobb volt az egyéb
módszereket követő programokénál.”

DR. DAVID WIKENHEISER:
„A Solo napsugárszaunákat hatékony eszköznek ismertem meg pácienseim méregtelenítő kezelései
során. Eddig már többfajta gyártmánnyal próbálkoztam, de minden szempontból a Solo típust
találtam a legjobbnak.”
HELENE LENICK:
„Méhrák diagnózissal teljes méheltávolítási műtéten estem át. A
gyógyulás lassú, a gyógyszer mellékhatásai szörnyűek voltak.
Traumás szorongások miatt is szenvedtem, amit szintén
gyógyszerezni kellett. Ekkor hallottam a Sunlighten
napsugárszauna-terápiáról.
Mielőtt
döntöttem
volna,
információkat gyűjtöttem még két másik gyártmányról szerkezeti
felépítés, hősugárzó típus és méret tekintetében. Végül ki is
próbáltam valamennyit. Úgy találtam, hogy a Sunlighten
napsugárszauna mindegyiket felülmúlja. Míg megérkezett a
szaunánk, kölcsönkészüléket használtunk. Nem tudom,
egyébként hogy tudtam volna túlélni azokat a heteket a fájdalom
és gyógyszerezés hatásai miatt. Most már pár hete a sajátunkat használja és élvezi az egész család.
Még a férjem is, aki elég szkeptikus volt, amíg meg nem érezte, hogy mennyire feltöltődik
energiával. Erősen hiszem, hogy vissza tudjuk szerezni egészségünket testünk belső tisztításával, a
megfelelő táplálék fogyasztásával, tornával és a stressz csökkentésével. A hagyományos szaunák
magas hőmérsékletét nem bírnám ki, de a napsugárszauna-terápiát tökéletesnek érzem a
szervezetem számára.”
ESETTANULMÁNY: LIPOPHYLIKUS MÉRGEK KIÜRÍTÉSE FAGGYÚMIRIGYEKEN KERESZTÜL (David E.
Root, M.D., Gerald T. Lionelli, Marcel Decker)
Egy 23 éves nőt vizsgáltunk vegyi anyag behatások miatt, ami torokgyulladást, szembántalmakat,
rekedtséget, nagyfokú testi gyengeséget, letargiát, rossz alvást, és általános rossz közérzetet
okozott. Munkája egy ipari vállalatnál az olajtüzelésű turbina kéményében lerakódott korom és
hamu eltávolítása volt korrozív hatású mosófolyadékkal. A hölgy arcát, homlokát, mellkasát és háta
felső részét gennyes pörsenések borították, nyirokcsomói kemények voltak. A diagnózis alacsony
szintű mérgezés volt. Napsugárszaunás méregtelenítő kezelést kapott az idegen vegyi anyagok
kiürítése céljából. A kúra negyedik napján feketés váladék távozott bőrének pórusaiból, ami
szaunázás közben egyre gyengülő módon folytatódott a gyógykezelés végéig. A terápia végére
csupán 3 pattanás maradt a hátán, de ezek sem voltak gyulladásra hajlamosak. A mérgező
anyagok kiürülése a szervezetéből egyéb kórtüneteinek javulásával is járt.
„A nehézfémektől és a különböző mérgező anyagok maradványaitól
(például rovarirtó, gyomirtó) való megszabadulás legjobb módja a
napsugárszaunázás. Évtizedek óta ismeretes, hogy az elraktározott
mérgek, nehézfémek eltávolításának csodálatos módja a verejtékezés. Dr.
William Rea (Environmental Health Center, Dallas), illetve Dr. Allan
Liebermann (Center For Occupational & Environmental Medicine, North
Charleston) a szaunát a méregtelenítés eszközeként alkalmazták
rendkívüli sikerrel. Sajnos azonban sok beteg nem tudta elviselni a
szauna kabinjában lévő forróságot: erősen vert a szívük, szédültek, fájt a fejük és gyengének,
betegnek érezték magukat. Az infravörös szauna viszont sokkal elviselhetőbb volt: az általa
használt energia alacsonyabb hőmérsékleten, jóval mélyebben behatolt a testszövetekbe.”

www.napsugarszauna.hu

