
flieS trejus su puse metq mano dukrai Gretai atsirado

L"r'demele ant rankos. Daugiau kaip metus ji nedide-
I jo, tik pleiskanojo. Tada itariau, kad tai Zr,1'neline, o

apie 5iE lig4 Zinojau viena: geriau nieko nedarlti, nei gy-
dlti netinkamai. A5 pati sergu Zryneline, todel labai gerai
Zinau netinkamo gydymo pasekmes.

Demeles po truputi pradejo atsirasti ir ant dukros gal-
vos odos. Tada jau sunerimau ir nuvedZiau mergaitg pas

odos gydl'toj4. Kaip ir tikejausi, gydltoja i5raie vaistq:
galvai tepti - Daivonex, o rankai - Elokon. Efektas buvo
geras, taiiau tik tol, kol tepeme. Pasibaigus vaistams, be-
rimai ne tik i5kart atsinaujindavo - kaskart jq atsirasdavo
vis daugiau. Pavasari liga pradejo progresuoti. Ztrynaipa-
denge vis4 galvos od4, buvo beveik 4mm storio. B6rimai
pradejo plestis ant rankq, kojq ir kitose kuno vietose. VisE
dukros k[n4 bere labai spardiai. Tada j4 veLiau I Klaipe-

Pagerejimas truko apie menesi, taiiar-r priei l.rird.-cla
dant eiti i mokykl4 prasidejo ZaibiSkas berinrtrs: (,rctos
veidas, rankos, galva buvo kaip Zuvies. Pradeio slinkti
ilgos dukros kasos. Man pasidare baisu, nebe2inojau ko
griebtis.

Apte Aloe Vera produktus i5 Redos Vikarauskienes
jau buvau girdejusi priei pusmeti, ir nors netikejau, kad
padds, vis tiek nusprendZiau pamdginti. Neturejau i5 ko
rinktis, todel pradejome gydymE su Aloe Tera sultimis,
Forever Active Probiotic, iSoriSkai naudojome Purikiamqjl
raminamqj! losjonq, AIoe vera geli, MSM gel! su alaviju,
Alavijtl kremq su bitiq pikiu. Veliau - e esnakry ir iiobretiq
kapsules, A-Beta-CarE, Forever Lycium Plius, Bitiry piki,
Forever Active HA.

Keturis menesius nebuvo jokio pagerejimo, veliau po
truputi Ltrynai pradejo kristi: nuo ktno dingo visiSkai,

dE, pas tikrai gerai savo

darb4 iSmanandi4 gy-
dytojq.

Mano dukra buvo
paguldlta i ligoning,
sutikau pirkti geres-

nius ir brangesnius
vaistus, kuriais ligoni-
ne pacientq aprfipinti
negali. Buvo svarbu ne
tik laiku pavalglti, bet
ir tepti paZeistas vietas.
Ne maZesng svarbE tu-
rejo ir nuolatine gydy-
tojos prieZiura. Po sa-

vaites gydltoja pasake,

kad mano dukters organizmas bluokoja bet koki gydym?.
Nors medike nuodirdiiai rupinosi dukros gydymu, rezul-
tatq nebuvo. Buvo i5kviestas psichologas, nes maneme,
kad galbnt mano dukra kompleksuoja, galyra uigaulioja-
ma draugq, gal visa negijimo prieZastis sllpi jos pas4mo-
neje. Tadiau buvo nuspresta, kad taip ndra. Greta niekada
nekompleksavo del savo ligos. ]i Zino, kokia tai liga, iino,
kad galbut su ja teks susitaiklti ir glwenti visa glwenimE.

Tada gydytoja pasiule dar vien4 variantE - sulaSinti
nedideles dozes Meohollo - stipraus hormoninio vaisto.
Viskg apsvarsiiau ir sutikau rizikuoti. Sulaiinus tam tikr4
kieki Sio vaisto, mergaitei iSkarto pagerejo.

kartais atsiranda
ant galvos odos.
Sis rezultatas man
atrodo kaip stebu-
klas. Esu be galo

dekinga Forever

kompanijai fi.
nuostabius pro-
duktus. ]uk tai na-

turahs produktai,
kurie nekenkia
jaunam dukros
organizmui. Zi-
noma, tam, kad
pasiektum toki re-

zuItat4, reikalinga
kantrybe, pasiaukojimas, nuoseklus ir taisyklingas maisto
vartojimas. Didesne problema tiems, kurie turi finansiniq
rupesdiq. Bet a5, matydama laiming4 ir jau beveik sveik4
savo mergaitg, negailiu nd vieno i5leisto lito. Tai, k4 i5ban-
dZiau, galiu dr4siai rekomenduoti tokio pat likimo iStik-
tiems Zmonems. O tie, kurie paklausd mano patarimq,
Siuo metu sekmingai kovoja su pana5iomis problemomis.

Adin Redai uZ pagalb4, supratimE, rupinim4si ir palai-
kym4. Matydama sveikstandi4 dukr4, negalddiau jaustis
dar laimingesne.

Dalia eenkuviend, Usdnai,Silutes raj.


