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Relatos - Auto-Hemoterapia e
Autoimunohemoterapia
Quinta-feira, 24 de dezembro de 2015 - 22:22:40
A Auto-Hemoterapia me deu uma qualidade impressionante em Maratonas e recuperação!
A auto-hemoterapia me deu uma qualidade excelente para minhas maratonas e no cotidiano!! A recuperação
após treinos pesados e pós-prova de 42190 Km é inexplicável!!!!!!!!!!!! Acredite e confie em vc!!!!!!!
http://amigosdacura.ning.com/photo/pau-2764
"Sou Prof de Academia e Maratonista!! A Auto-Hemoterapia me deu uma qualidade impressionante em
Maratonas e recuperação!!!!"
http://amigosdacura.ning.com/profile/AntonioAugustodeCarvalho

Quinta-feira, 3 de março de 2016 - 19:03:44
Melhora imediata de uma infecção
Em dez 2013, sofri um infarto agudo do miocárdio, com a necessidade de revascularização com duas pontes de
safena, com 10 dias de alta, já em casa, senti uma das maiores dores da minha vida, maior que o próprio infarto,
voltei ao hospital e após muita morfina a dor diminuiu e em seguida estourou os pontos da cirurgia e começou a
sair pus, era tanto que chegava a encher copos.
Para resumir, tive outras duas internações, outra cirurgia e de nada adiantou, tomei 18 tipos de antibióticos
diferentes, inclusive fiquei internado durante 12 dias tomando antibiótico através de bomba e nada adiantou.
Gastei uma fortuna em gases, esparadrapos e etc... para os curativos, que eram feitos no mínimo 4 por dia.
Após 1 ano e 4 meses me falaram sobre a Hemoterapia e por estar muito descontente com toda essa situação, fiz
imediatamente à indicação, tomei a primeira dose com 5 ml, de cinco em cinco dias e obtive a cura da infecção
com a terceira dose.
Já estou tomado a um ano pois obtive melhoras significativas e todo o meu estado de saúde melhorou, diabetes e
etc...
Trago o meu testemunho, pois sou prova viva das benesses deste tratamento, tenho em arquivo todo o meu
prontuário comprovando a infecção.
Me coloco a disposição para maiores informações caso se faça necessário.
Rubens Washington Schwandner

54 anos - Florianópolis - SC
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp

Segunda-feira, 12 de outubro de 2015 - 04:10:28
AHT Hemoterapia me salvou de uma queda de plaquetas
Publicado na foto do CFM:
Luzia Rosangela Pereira: Hemoterapia me salvou de uma queda de plaquetas, nada havia adiantado até então,
Tomava injeções de vitaminas, e o organismo não captava nada ,a auto-hemoterapia fez meu organismo captar
vitaminas dos alimentos de novo. Parou a queda de plaquetas, não estaria aqui para contar esta historia , visto
que esta doença já levou 5 pessoas de minha afamilia.
Curtir · Responder · 21 · 2 de março às 14:36
FONTE AHT HEMOTERAPIA

Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 - 15:27:40
Enfermidades selecionadas
Coração (problemas cardíacos)
Prevenção em geral
Auto-hemoterapia na desobstrução das carótidas
Mafra Mafra
2h
em 4 junho 2012 at 22:52
Recebi esta mensagem copiei e colei aqui :
Boa noite, meu amigo maurecir acabo de chegar de sao jose do rio preto, onde faço os exames das carótidas.
e tenho boas notícias, a carótida direita estava com 70% de entupimento, e hoje com 40%
a esquerda estava com 50% de entupimento e hoje esta desobistruída , com fluxo normal.
sao dois anos fazendo aht. Sao varios benefícios , muito,mais muito obrigado a todos
um grande abraço
luiz alberto
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/carotidas-1?commentId=4269704%3AComment%3A176958

11 de abril de 2015 - 14:34:41
Auto Hemoterapia. Dr LUIZ MOURA.
Publicado por Walfrido Paulista em 11 abril 2015 às 1:21 em INFORMAÇÕES
Gostaria de deixar aos membros de AMIGOS DA CURA, e, aos consultores em geral.Auto Hemoterapia: É
como diz o dr. LUIZ MOURA , um recurso enorme .Eu tenho 71 anos, sou de comportamento rude, trabalho no
pesado e sou pesquisador em diversas area de saude e tecnologia em geral. Desde muito tempo sempre
questionei os tratamentos convencionais e o sistema de sude implantado, o sistema padrão.Pratico a Auto
Hemoterapia a mais de 8 anos, sempre com sucesso. Ja insentivei milhares de pessosa a praticarem,e, como
existe um DESINTERESSE do Sistema Instalado de Saude, os atos são praticados à margem, o que é uma pena ,
diante do tamanho beneficio.No caso da Auto Hemo, como,explicam as pesquisas do dr.Luiz Moura, os
macrofagos fazendo o CLIER no organismo, como por exemplo na limpeza das fibrinas( sangue coagulado) e
nos pequenos machucados pelo corpo todo.Eu por exemplo , como ja falei no trabalho rude do dia a
dia,machuco muito as mãos , e, por PURA experiencia ,venho ha anos fazendo a experiencia.Deixo de fazer a
Auto Hemo por um periodo de 45 a 60 dias ,e, de propósito machuco as mãos. Ai observo o tempo de
recuperação do ferimento. Depois volto fazer a Auto Hemo regularmente e machuco novamente as mãos. A
recuperação chega ser inacreditavel : em 2 dias os ferimentos desaparecem, enquanto que no caso anterior com
um espaço de 60 dias sem a aplicação do sangue a recuperação demora entre 8 a 10 dias.Podemos observar que
as pessoas de trabalho pesado e com idade acima de 60 anos começam ter os coagulos nos braços e mãos, e
aqueles coagulos para os que não praticam a Auto Hemo vam- se cicatrizando e formando manchas orriveis que
não desaparecem, resultado de viverem com o limite minimo de macrofagos na defesa do organismo.
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-dr-luiz-moura

Terça-feira, 22 de julho de 2014 - 20:36:50
Enfermidades selecionadas
regressão da vasculite
A minha baixa imunidade provoca a vasculite, quando eu tinha a crise entrava no corticoide para no período de
no mínimo 10 dias começar a regressão das inflamações, indicado por um amigo em uma das crises eu resolvi
fazer , a minha esposa que é enfermeira fez a aplicação, e pra minha surpresa passando uns 10 minutos o
vermelhão começou a regredir e continuei fazendo, se passaram 5 anos sem ter nenhuma crise. por isso indico a
autohemoterapia a todos só vi benefício, claro com as medidas de segurança principal que é a aplicação rápida
no músculo assim que retirar o sangue para não haver coagulação do mesmo
Alexandre Cunha
arapiraca AL
AHT HEMOTERAPIA

Sábado, 11 de maio de 2013 - 11:21:50

Enfermidades selecionadas
Prevenção em geral
muitos beneficios!!!
amigos bom dia pra todos, mas uma vez venho aqui deixar minhas reflexoões sobre o alcance da AHT, ela é
abrangente hj tou 13 aplicação e ja colhi varios beneficios desde a melhora quasi total das alergias q eram muitas
e inclusive percebi a queima de gordura localizada é incrivel oq tou vendo, porq ja tenho 45 anos e por questao
da falta de hormonio e até pelo fator idade devido a histerectomia na verdade faço uma reposição mas e na dose
minima de estrogenio então dificilmente vai suprir todas as nescesidadse do meu organismo mas no meu ponto
de vista AHT e tudo de bom muitos problemas tinha eu desd colesterol alto leucopenia inclusive varios
hemograma meu antigo q eu guardava q constava a minha baixa imunidade o ano pasado acabei fazendo uma
faxina e joguei fora deixando só um la de 2010 q contava meus leucositos em 2.700 e dizia la em baixo
leucopenia e nunca fiz tratamento nenhum com AHT melhorou tudo!!! estou admirada antes tinha medo de
desenvolver cancer por causa da reposição mas hj sei q com a AHT ñ vou ter efeitos colateral porq estou
protegida porq minha imunidade ta en alta agradeço a DEUS e ao DR LUIS MOURA pela difulgação desa
tercnica aonde vou fala da AHT e ja ja tenho uma amiga q começou e outra ja vai começar porq pasei pra elas
esa mensagem, porq quero q como a min foi bom q elas alcance tbm eu ñ tinha espectativa de vida porq alguem
q se submete a histerectomia a vida dela será reduzida com todas as doenças oportunistas q virão se elas ñ tomar
certos cuidados e com a ajuda d AHT poderá ter uma qualidade de vida muito boa bem proximo do normal porq
os medicos ñ da esas informçao para uma mulher ele nos deixa a nossa sorte assim foi comigo e com a maioria
mas com ajuda d DEUS e pesquisei muito discobri muitas coisas e apliquei a minha vida mas a AHT foi um
divisor de agua na minha vida pelo q ja senti na minha saúde hj tenho um bom sono a ansiedade foi embora sou
bem calma para min foi 13 aplicação 13 semana de esperança e muita alegria ñ penso parar nunca mais talves
daq um ano eu descanso um mes e ja retorno esa é a impressão q tive com ese tratamento eu recomendo a
todos!!!!
maria rodrigues dos santos
vilhena rondonia
AHT HEMOTERAPIA

Sábado, 13 de agosto de 2011 - 11:39:07
Enfermidades selecionadas
Prevenção em geral
Auto-hemoterapia na Republica Dominicana
Luciano Garrido Soy medico y la aplico desde hace un ano,cure una sra.con 42 anos,con 10 terapias,NO hay que
agregarle nada de sol.salina,solo la sangre en el musculo,no hay que temer nada,no duele y es segura 100%.
Una enfermera lo puede hacer o usted misma si tiene nociones de enfermeria.ESO ES TODO,Nohay trucos,no
hay que refrigerar.Es inmediato,se saca la sangre y se reinyecta en los puntos antes referidos.
http://video.google.com/videop?lay?docid=-4956288815424376784
autohemoterapia.wmv
video.google.com
Diva

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-republica-dominicana.asp

Quarta-feira, 4 de maio de 2011 - 11:41:45
Enfermidades selecionadas
Prevenção em geral
A melhor colisa que já fiz para a minha saúde
Depois que comecei a fazer auto hemoterapia; após ver os vídeos do Dr. Luiz Moura, há mais ou menos uns 3
anos,
não tenho mais problemas de saúde. Não gripo facilmente e quando isto acontece, a gripe passa rapidamente e
tem
que ser uma daquelas gripes que mata; pois, a autohemoterapia me resguarda de todos os males.
Walace Luiz Hoelzle
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-melhor-colisa-que-ja-fiz-para-a-minha-saude.asp

Sábado, 8 de janeiro de 2011 - 19:06:08
Enfermidades selecionadas
Prevenção em geral
Himunidade
Sou técnica de enfermagem faço questão de o dizer porque infelizmente as pessoas ainda precisam destes titulos
para acreditar em um depoimento..
Pratico a auto -hemoterapia a dois anos e posso afirmar pela minha própria esperiência que é um excelente
método para tratar e prevenir doenças,tenho feito para aumentar a himunidade e o efeito é simplismente
espetacular e sem efeitos colaterais ao contrário do que dizem por ai..
Quando vi toda essa crítica em torno da AUTO-HEMOTERAPIA resolvi pesquisar por mim mesma e fazer a
esperiência ,realmente é notável nada parecido com que andam divulgando na televisão convencional..
Penso que tudo o que proporcione um AUTO-CURA JAMAIS será interessante para esse sistema que visa
somente o lucro, partindo deste princípio em si fica evidente o interesse de discredibilizar a AUTOHEMOTERAPIA.
Temos que nos unir em torno de tudo o que faça sentido para a humanidade cada um á sua maneira ....
Michelle Cerqueiar
Lisboa-Portugal

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/himunidade.asp

Domingo, 29 de agosto de 2010 - 22:30:30
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Doenças virais, Hepatite, Hipertensão arterial, Infecção,
Micose, Prevenção em geral
Vantagens
Desapareceram as doenças
Experiência
Comecei servindo me de cobaia para poder repassar a um filho que foi se trata no Exterior após ser praticamente
desenganado e condenado a morte no Brasil, estando ambos hoje vivos e com a saude em perfeitas condições.
Não sentimos qualquer efeito colateral.
Eloel Neves Aguiar
67 anos - Campo Grande - MS - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Orientações Medicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1754&u=13
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 10:19:00
Sou favorável,tanto que uso autohemoterapia há mais de 53 anos,precisamente, a partir de 1956,quando,por
complicações clínicas diversas,sofri queda de minhas defesas imunológicas; recorrendo ao insígne médico
militar Dr. Hermínio de Macedo, já falecido, prescreveu e aplicou-me, esse tratamento alternativo quer
estabelece a atividade do sistema imunológico, elevando os glóbulos brancos de 5%,taxa normal, para 22%, taxa
estimulada pela aplicação da autohemoterapia,sem qualquer sequela,já que, o sangue do paciente é inocula do de
modo intramuscular,agindo como "corpo estranho" no organismo,provoca a excitação do SR(sistema retículoendotelial), que então resultará na eliminação de quaisquer outros "elementos endógenos" hospedados no nosso
organismo,por tempo variável,conforme a dosagem e duração do tratamento! Este método já é consagrado na
Medicina Veterinária,pelos excelentes resultados obtidos nos "Jockeys Clubs",Londres e Brasil, nas fazendas
reprodutoras e clínicas Pet.Os que se fecham à pesquisa e ao estudo da autohemoterapia revelam má vontade e
se esclarecerem,são contra por motivos óbvios.Tenho 76 anos,saudável e forte! Chega para convencer?Não uso
drogas,não fumo,nada que possa interferir na ação da autohemoterapia,não é que seja proibido,mas, por decisão
própria, para o melhor aproveitamento e resulta desse tratamento!
Mario Ramos Moreira - 76 anos - Iguaba Grande - Rio de Janeiro

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 14/10/2008 22:54
De:
IP: 189.12.198.138
Assunto: Re: Autoimunohemoterapia
Aprendi a realizar essa técnica com um bioquímico em 1974, ocasião em que fizemos esse
tratamento em jovens com acne (muitas), o resultado foi excelente, a acne desapareceu e
não teve nenhum complicador. o resultado foi que os jovens tiverão um sistema imunologico
melhor, pois normalmente temos 5% de macrofagos (células que sofre diferenciação do
monocito) nos tecidos, portanto se vç tira alguns ml de sangue e injeta diretamente no
mùsculo da mesma pessoa, o nùmero de macrófagos irá aumentar e consequentemente o
seu sistema imune irá melhorar(células de defesa). portanto paramos com o tratamento pois
não tinhamos autorização legal para esse ato. mas acredito muito nessa técnica devido a
diferenciação celular, tem tudo a ver. mas precisamos de um estudo maior, mais pesquisa,
mais publicação de pessoas conceituadas. vamos esperar.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 01:25
De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
@hotmail.com)
IP: 200.97.67.68
Assunto: Auto-Hemoterapia
Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do
Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério
processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive
hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência
em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
penas com saúde

Orientações Médicas: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009 - 00:26:20
Não vejo porque ser perigoso desde que haja uma cuidadosa assepsia no procedimento. Eu mesmo já faço há 8
meses e estou com o sistema imunológico ótimo, coisa que não o era antes.
Naasson - 78 anos

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - 10:41:55 189.68.197.19

A autohemoterapia tem me trazido apenas resultados clínicos positivos, desde que iniciei-me nessa prática, há
um ano. Estive em Portugal em 2009, e vale a pena comentar que a AUTOHEMOTERAPIA é praticada lá pelos
médicos mais conceituados, sob o nome de "TERAPIA DE REJUVENESCIMENTO", o que em termos práticos
não deixa de ser uma forma real de se manter jovem. Pois com essa terapia, o organismo se mantém equilibrado
em suas funções básicas de HOMEOSTASE (tendência do organismo em responder à eventuais disfunções,
desequilíbrios físico-químicos, manifestados nos mais diversos sintomas). E lá, em Portugal, fui informado por
médicos que a AUTOHEMOTERAPIA FOI ADOTADA OFICIALMENTE PELOS CONSELHOS DE
MEDICINA HÁ DEZ ANOS, E QUE PORTUGAL FOI DOS ÚLTIMOS PAÍSES DA COMUNIDADE
EUROPÉIA A FAZÊ-LO.
É LAMENTÁVEL QUE O SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO ESTEJA NAS MÃOS DE PICARETAS,
PREOCUPADOS EM DEMONIZAR UMA PRÁTICA QUE SÓ TRAZ BENEFÍCIOS E POR BAIXÍSSIMO
CUSTO. Assim, melhor seria mudar o nome do Sistema de Saúde, com seus Programas de Vacinação, Palnos de
Saúde,etc. para SISTEMA DE DOENÇAS, PLANOS DE DOENÇAS, ETC.
A CATEGORIA MÉDICA CAI, A CADA DIA, EM MAIOR DESCRÉDITO!!!!!
Marcelo Gabriades
Carapicuìba

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - 10:03:09 189.19.83.24
A colocação de sangue retirado da veia na musculatura funciona como um estímulo de neutrófilos, monócitos e
linfócitos que se dirigem para o local com a função de limpeza, remove coágulos, bactérias e tecidos lesionados.
Os monócitos evoluem para macrófagos que exercem a fagocitose de qualquer substância, bactéria ou tecido
residual. Segrega uma série de substâncias (citoquinas e fatores de crescimento) que estimulam mais ainda os
neutrófilos para produzir tecido de regeneração e formação de novos vasos (angiogênese), como também a
produção local de óxido nítrico, substância importante bacteriana.
Além desta ação local, vamos falar assim, os macrófagos estimulam os linfócitos, que liberam as interleucinas e
interferon, que são substancias estimuladoras dos linfócitos T e B, outras células do nosso sistema imunológico,
este que nos defende de infecções, câncer e outras agressões ao nosso corpo.
artigo do Dr. João Veiga, médico cirurgião e secretário da Saúde de Olinda
veja a matéria completa no site:
http://pt.shvoong.com/medicine-and-health/1634730-auto-hemoterapia-cura-diversas-doen%C3%A7as/
Cassius
28 anos - Nova Odessa

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226

Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha
arritimia cardiaca e tambem doia e muitas x irradiava p/ o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e
coxas , nunca mais tive Sem contar com as curas e melhoras de va´rias doenças que são:
1- cura de bacteria h. pylori
2-pangastrite
3- esteatose hepatica
4-prob. de urina
5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio
6- sinusite grande melhora
Diva

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 16 de dezembro de 2009 - 17:42:25 201.88.199.8
eu tinha um formigamento em minhas maos nao tinha cura pra medicina. com hemo fiquei curada.
taniaaparecidadecarvalhosousa
47 anos - araguainatocantins

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 27 de novembro de 2009 - 21:42:48 189.70.162.98
Assistir várias vezes o DVD sobre o depoimento de Dr. Luiz Moura, e achei extremamente convincente, até
porque, apesar de ser médico, ele fala em um nível suficiente para que todo leigo entenda sua mensagem.
Sou usuário da hemoterapia ha uns três anos, mais até agora não foi percebido nenhum efeito colateral, pelo
contrário, estou me sentido muito bem, bem disposto e percebo que a minha capacidade imunológica está bem
acima do normal. Tomo 10 ml nas nadigas todas as semana, e pretendo continuar tomando, a menos que ao
longo do tempo, venha sentir algo que justifique a suspensão. Acho que muitos médicos que não aceita o
procedimento, apresente algo convivente que venha superar os argumentos de Dr. Luiz Moura
JOSÉ SALES DA sILVA
67 anos - Garanhuns

Orientações Médicas:
Terça-feira, 29 de setembro de 2009 - 06:38:08
fiz em mim meu esposo e nos sentimos muito bem

ELIZAMA
RECIFE

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34
Eu sou a favor da auto-hemoterapia
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim:
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...
Janine Mota
28 anos - Juiz de Fora

Orientações Médicas:
Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 22:02:25
EMAIL RECEBIDO:
Ao responsável pela divulgação !
Meu nome é Elaine do Valle e Silva. Tenho ( ou tive, prefiro usar o termo no passado), Cirrose Biliar Primária,
constatada por exame de sangue Anti-Mitocôndria Reagente, e também por biópsia hepática.( uma moléstia
extremamente rara, como deve ser do seu conhecimento).
Já faço o tratamento de auto-hemoterapia há mais de um ano com resultados simplesmente maravilhosos. Já
vinha apresentando sintomas da doença, com dores no abdome, e também com alteração no meu hábito
intestinal.
Depois de um mês fazendo o tratamento, o exame de sang ue anti-mitocôndria reagente, já passou a ser "Não
Reagente", exame que realizei por duas vezes para a confirmação. Os sintomas desapareceram logo no primeiro
mês também e quero dizer que me sinto curada, embora meu médico diga que com o resultado diferente do
exame, não significa que eu não tenha a doença.Meu médico não sabe que faço esse tratamento. Tenho medo
que ele se recuse a me tratar e ele é um dos melhores hepatologistas aqui de São Paulo.Escrevo com a intenção
de ajudar na divulgação dessa maravilhosa terapia que me salva a vida. Essa é uma doença que leva ao óbito ,às
vezes muito rapidamente.
Faço absoluta questão de ajudar a divulgar essa terapia sempre. Assim como salvou a minha vida, pode com
certeza salvar a vida e acima de tudo, levar uma melhor qualidade de vida, para pessoas que precisam se
intoxicar de remédios para manter uma doença s ob controle, o que nem sempre acontece.
Tenho 59 anos e com certeza farei 60 no ano que vem e muitos mais , graças ao empenho do Dr. Luiz Moura em
divulgar a técnica.
Se precisarem de mais esclarecimentos, entrem em contato comigo e terei prazer em poder cooperar.

Abraço carinhoso, Elaine do Valle.
Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

Orientações Médicas:
Sábado, 5 de setembro de 2009 - 22:41:05
Eu já era a favor. Depois de conhecer o Doutor LUIZ MOURA pessoalmente, no dia 26/8, sou muito mais.
LUIZ DIAS DA SILVA
63 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 20:14:19
é muito bom, além de ajudar nas espinhas, vc fica com mais imunidade...
Joel
18 anos - Guaraciaba/SC

Orientações Médicas:
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 20:01:18
não tem contra indicação, estou sentindo-me imunológicamente melhor.
evandro marco
36 anos - cuiabá

Orientações Médicas:
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 01:01:43
Sou a favor, pois sou usuaria sempre que preciso. Estou satisfeita com os resultados.
JOSIANE CASTANHA
33 anos - BOA VISTA/RORAIMA

Orientações Médicas:
Sábado, 22 de agosto de 2009 - 21:58:49
Realmente tem fundamento, uma vez que a homeopatia se baseia em ação e reação do próprio organismo.
Altayr
75 anos - RJ/Brasil

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

