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Relatos - Auto-Hemoterapia e Penfigo
Quarta-feira, 7 de outubro de 2015 - 11:26:36
AUTO-HEMOTERAPIA CURA PENFIGO FOLIACEO (FOGO SELVAGEM):
Lívia Santanna Publicou no Grupo Auto-hemoterapia. Meu sangue me Cura.
Quero deixar hj meu testemunho para ajudar alguém que esteja hj com o mesmo problema q tive. Em março de
2013 apareceu na minha maçã do rosto do lado direito como se fosse uma espinha. Ela estourou e foi
aumentando de circunferência e ficou em carne viva. Passei por momentos difíceis pois era visível e todos
perguntavam o q era. Me sentia mal e até humilhada. Procurei os melhores dermatologistas do R.J. e após duas
biopsias descobri penfigo foliaceo ou vulgarmente chamado como fogo selvagem. Nenhum remédio ou pomada
resolveu. Até q comecei por conta pp a estudar aht. Comecei fazendo 4 meses 10 ml e não fez muito efeito até q
por uma outra orientação me mandaram fazer 20 ml em um mês e 10 em outro e assim sucessivamente. Em 3
meses td sumiu. Estava começando tb a se espalhar pelo meu corpo porém menores q no rosto. Não podia pegar
sol. Hj estou mega feliz. Agora faço 10 ml toda semana para manter. Pego sol e quase não tem mancha.
Colocarei fotos. Espero ajudar alguém que tenha um problema parecido com o meu apesar de raro. Obs: duas
fotos antes e depois.
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/838020176316902/?pnref=story
https://www.facebook.com/livia.cerqueira.52
* Comentário do produtor do DVD da Auto-hemoterapia:
Luiz Fernando Sarmento
10 min · Editado ·
Recebi de Marcelo, compartilho com grande prazer.
Anima a gente, traz alegria.
No primeiro comentário abaixo,
compartilho também, pra quem deseje saber mais,
o vídeo Auto-Hemoterapia - Conversa com Dr. Luiz Moura.
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

Inforum:
Data: 18/04/2007 23:39
De: Walkyria (rato.lilas@gmail.com)
IP: 200.100.176.134
Assunto: Pênfigo
Meu amigo tem uma doença chamada Pênfigo e estava com o rosto e as
costas cheias de feridas... nem podia mais levantar os braços para
vestir camisa.... começou a fazer AH e na quarta aplicação já não tinha
mais feridas nas costas.... hoje no segundo mês de aplicação ele está
super feliz...
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