
 

SZENZÁCIÓS FELFEDEZÉS!!!  AZ EKCÉMA GYÓGYÍTHATÓ!!! 

 

Elege van az állandóan bőr viszketésből? Véresre vakarja bőrét? Fáj? Ég? Kirepedezik? 
Vérzik? Elege van belőle, hogy szégyenli a kezein látható sebeket? Fél a sok gyógyszer 
esetleges mellékhatásaitól? Elege van a krémek, kenőcsök véget nem érő áradatából, amelyek 
a tüneteket ugyan enyhítik, de a probléma igazi okát nem szüntetik meg? Már mindenhol 
voltál, már mindent kipróbáltál és semmi eredmény. Szteroidokat meg nem használhatsz 
egész életedben. 

Az ekcéma a bőr allergiás gyulladása, amelynek belső okai vannak.  

Az ekcéma a bőrre kivetült belső probléma megnyilvánulása. 

Itt a szenzációs megoldás! Végleg megszabadulhat kínzó panaszaitól. Nem kell állandóan 
kenegetnie. Megszűnik a viszketés. Begyógyulnak a sebek.  

A századunk népbetegsége az allergia. Ezért az ekcémás megbetegedések száma is 
rohamosan nő. A tünetek a következők: bőrviszketés, bőrszárazság, bőrfájdalom, bőr-
érdesség, bőrpirosság, bőrgyulladás, esetleg felhólyagosodás, kisebesedés, berepedezés, 
hámlás. 
 
Magyar orvos-mérnök kutató és fejlesztő csoport kifejlesztett egy olyan berendezést, amely 
segített megtalálni az ekcéma valódi okát. Így vált lehetővé az ekcéma végleges, mellékhatás- 
és fájdalommentes gyógyítása. Ez a diagnosztikai és terápiás készülék az IBR-SYSTEM ®. 
 
Ekcémában a beteg immunrendszere túlterheltség miatt információs zavarokban  szenved. 
A téves információk miatt a védekező rendszer nem képes a megfelelő hatékonysággal ellátni 
feladatát. Az IBR-SYSTEM ® elektromos és mágneses jelek formájában spektrumelemzis 
segítségével kiszűri a kóros információkat és egy speciális visszacsatolással kijavítja őket. Így 
a szervezet maga mutatja meg, hogy mi kell a gyógyulásához.  

A kitűnő gyógyulási eredmények azt mutatják, hogy szervezetünk meghálálja, ha 
meghallgatják komplex jelzéseit, ami megmutatja az utat a gyógyuláshoz. Ezzel az eljárással 
100 ekcémás betegek közül ma már 74 meggyógyul. 

Hívja rendelőnket és kérjen konzultációs időpontot: 30/200-4596. Ön is meggyógyulhat! 

és szűrőrendszer segítségével és kijavítja a kórosakat. Így elősegíti a szervezet immun- és 
önregenerációs tevékenységét, gyorsítja a gyógyulási folyamatokat, megelőzi a betegségek 
kiújulását. 
 
1 db konzultáció és Elektrodinamikai felmérés a valódi okok tisztázására: 22.000 Ft 
-53% megtakarítás, azaz 11.660 Ft 


