
Esta página contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.
 Veja mais relatos na seção de depoimentos em:

 http://www.hemoterapia.org/

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Fungos
 
 
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 15:04:43 

 Me auxilou bastante em um tratamento contra fungo ( praticamente me curou) e contra uma inflação na garganta
foi tiro e queda!!!!! 

 Robson Vieira 46 anos - Sete lagoas: fórum Orientações Médicas
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 29 de janeiro de 2009 - 07:02:52 
  

Scraps na Comunidade- Auto- hemoterapia Relatos: 
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5204383692779159283

  
ATAQUE DO FUNGO FURFUR: 

  
25/05/08 

 hermes carlos bitencourt: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2668152626022465720
 Ataque do fungo furfur 

 Gostaria de que alguém me informasse se a autohemoterapia tem resultados positivos no controle do fungo
furfur que ataca a pele, causando intensa coceira e endurecimento do local atacado. 

  
26/05/08 

 Ida Zaslavsky - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9821264216056869436
 Olá Hermes! 

 Tenho experiência com fungo, não sei esse que voce fala qual é a diferença. 
 Como a autohemoterapia fortalece o organismo, não tem contra-indicação. 

 Caso queira descrever mais esse fungo podemos ver mais informações. 
 Voce já fez alguma aplicação? Sugiro que faça com alguém experiente para fazer o acompanhamento. 

  
29/05/08 

 hermes carlos 
 Fungo furfur 

 Olá Ida!!! 
 Obrigado pela resposta. Foi feita a hemoterapia e na primeira aplicação feita sábado último, a melhora foi

simplesmente impressionante, diminuíram em muito as áreas afetadas pela coceira terrível e nos locais onde a
pele estava como que cheia de escamas, está se recompondo. Acredito que com as aplicações seguintes, a cura
será completa. 

  
29/05/08 

 Ida 

http://www.hemoterapia.org/


Que boa notícia, Hermes!!! 
 Aumentou a força de defesa e diminuiu a reção do fungo. 

 O que pode vir a acontecer é expulsar o fungo daqui algumas aplicações, observa. 
  

13/06/08 
 hermes carlos 

 fungo fur fur. 
 Olá Ida!!!! 

 Obrigado pela força. Aconteceu exatamente do modo que você previu. Estamos na quarta aplicação (5 ml a cada
5 dias) e a textura da pele não só voltou ao normal, como também está adquiirindo uma grande suavidade
sentida ao toque. 

 Pena que não documentamos com fotos.

* * *

 
 
 
 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
  

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
  

 

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

