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Doctor în cea mai înaltă categorie, candidat de Științe Medicale,
Academician MAINB (Academia Internațională de integrare a științei și de
afaceri), Olga Eliseev de mulți ani, dă bucuria de recuperare pentru
pacientii lor. Pentru a înțelege cu adevărat suferința altora nu poate fi
decât unul care a experimentat durerea. In viata, cele mai multe dintre
Olga Ivanovna au fost momente diferite, iar formarea sa ca un medic a
avut loc într-o luptă acerbă pentru propria lor sănătate. Namuchavshis din
numeroasele sale boli, ea a însușit-o varietate de metode de curățare a
organismului, de auto-reglementare. Și a recăpătat pe deplin starea ei de
sănătate.
Olga este în continuă dezvoltare de noi metode de diagnostic și
tratament. Ea este autoarea a numeroase cărți despre cele mai presante
probleme de sănătate, fondatorul si liderul Eliseevoj Centrului
Metodologic.
Olga Ivanovna, într-una din cărțile dumneavoastră vă spune că în primul
rând este necesar să se acorde o atenție la imunitate. Că cele mai multe
boli au un viral pe bază și apar din cauza imunitate slabă sau nu
funcționează corect. Și dacă a pus în scopul de sistemul imunitar, se ridica la nivelul adecvat, este
capabil să facă față cu orice boala.
Cum ajută factorii de transfer?
- Da, acum fiecare an este deteriorarea mediului general, infundarea domeniul informațiilor. Cu varsta, sistemul
imunitar al organismului este atât de slăbit încât nu mai este capabil să facă față cu mai multe virusuri si
infectii. Prin urmare, factorii de transfer sunt necesare pentru o persoană ca hrană. Dacă o persoană dorește să fie
sănătos, proaspăt, creativ, și să continue să lucreze și la 70 și 80 de ani, este necesar să se utilizeze Transfer
Factor. Desigur, în cazul în care o persoană încă din copilărie, mănâncă, gândire dreptul de dreptul, că este pozitiv,
atunci acesta poate fi fără Transfer Factor supraviețui fără boli și probleme grave de sănătate de până la 60 de
ani. Dar modul nostru de viață, cu numeroase tensiuni, la o alimente teribil de mediu și sintetic, devine
ireal. Recent, am avut un pacient care a suferit de stres din cauza divizare internă puternică este acasa. Ea a
început imediat să se dezvolte oncologie. Prin urmare, din cauza stresului nu plecăm, trebuie să ne ajute să ne
factorilor de transfer, care va reglementa sistemul imunitar. se dovedește că Transfer Factor este absolut
necesar pentru toată lumea? Foarte des ne sunt abordate de către persoanele care au SIDA, oncologie
ultimele etape de boli cronice grave, suferă de zeci de ani de astm, alergii, eczeme. Că este, persoanele
cu probleme de sănătate grave, care au încercat diverse metode de tratament, și nu a ajutat. Abia apoi
se va întoarce la factorii de transfer au început să-l folosească și să obțină rezultate excelente.Și, în
același timp, mulți oameni care se considera relativ sănătos și nu doriți să utilizați Transfer Factor
pentru prevenire. Ei nu se gândesc la prevenirea diferitelor boli, inclusiv infarct miocardic si accident
vascular cerebral. Cum te simți despre asta? - Pe baza experienței mele, iar diagnosticul am fost de lucru de
20 de ani, pot spune că oamenii sănătoși nu fac. De 20 de ani am cunoscut 3-5 persoane care pot fi numite oameni
sanatosi. În același timp, acești oameni se uita cu atentie dieta ta, face curățarea periodică a corpului și s-au
sprijinit puternic. Restul poporului, desigur, foarte bolnav. Copiii se nasc bolnavi cu un sistem imunitar
slabit.Nepoata mea a fost născut prin cezariană. Mama mea a fost o diabet zaharat tranzitorie. Și, desigur, am
început imediat să dea naștere Transfer Factor copil. Ca acum nepoata ta se simte și cum să se dezvolte? Dezvolta bine acum. Dupa nastere, medicul ei prescris o mulțime de medicamente și injecții desemnați. Dar am
preferat Transfer Factor. Acum, totul este bine. Ea este acum 6 luni, iar ea este deja încearcă să vorbească cu,

copil amuzant și foarte liniștit. vă oferi în mod constant o Transfer Factor? - Da. Transferul rasa Factor Classic
și dea să bea. Potrivit la o zi kapsulki. Medicii ei au scris un antibiotic care provoaca complicatii si consecinte foarte
grave. Așa că am adus din America, și i-am da un factor Rekoll transfer. Acest sprijin a sistemului nervos
central. În primul rând, i-am dat opta capsule de Transfer Factor Rekoll. Nepoata a început să recupereze și să
mănânce bine. . În general, copiii sunt acum născuți slăbit, multe cu biberonul, este nevoie de sprijin pentru
factorii de transfer Olga, aveți un rezultat luminoase de Transfer Factor la copii? - Nu. Noi suntem copiii mici
nu funcționează. Dar, cu femeile gravide cu infertilitate si lucram cu. Avem 25 de copii născuți. Și de acele cupluri
care sunt disperați să dea naștere. Ei au trecut de numeroase autorități medicale, și replantare artificial le făceau,
și nu au nici un rezultat. Am fost contactat pereche a căror sterilitate a fost de la 7 la 10 ani. Noi le-am restaurat la
homeopatie și factorii de transfer. Transfer Factor Ce este cel mai utilizat de către femeile gravide? - Pot
Transfer Factor Classic. În cazul în care nu sunt boli virale și infecțioase în timpul sarcinii, nu vă fie teamă să dea
Transfer Factor Edvensd. Din cauza unor boli virale ale mamei, complicațiile grave care afectează copilul. În cazul
în care un sever insarcinata in complicatii ale sarcinii, este slăbit, în acest caz - Transfer Factor. În cazul în care o
infectie virala, cum ar fi gripa sau infectie latenta, atunci nu are nevoie de Transfer Factor Edvensd. Prin urmare,
Transfer Factor si Transfer Factor Classic Edvensd calm poate da. Și dacă o femeie poate tolera sarcinii, dacă
ea ar putea da Transfer Factor să o sprijine și copilul? - Da. Transfer Factor Classic este necesar să se acorde
gravidă în aceste cazuri. Nici un rău va fi.mulțime de femei gravide cu candidoză. Și medicii aproape nimic
nu se poate face despre el. Se spune că aceasta este norma, și nu să acorde o atenție la ea. Ce îmi
recomandați în aceste cazuri? - În această situație, o Transfer Factor Plus. Deoarece sturz - este o consecinta a
infectiei, care nu pot fi determinate. Motivul poate fi simplu în gură și Chlamydia într-o formă latentă la nivelul
organelor genitale. Deci, întotdeauna am scrie în cărți și medicii explica. Sturz, streptococi, stafilococi - este o
consecință.Uita-te pentru cauza. Ambele sunt asistente medicale. Ai nevoie de ceva să se topească, și care a ieșit
din corp în formă de puroi, unele selecții. O cauză este o infecție, care organismul nu poate face față, din cauza
unui sistem imunitar slăbit. Prin urmare, atunci când sunt utilizați Transfer Factor normaliza sistemului imunitar,
organismul începe să se ocupe cu Chlamydia cu gonoree, cu alte infectii. Odată ce corpul face față cu infectii si afte
merge departe. Acest lucru este înșelătoare medicilor atunci când acestea nu pot identifica infectie latenta. Cine
altcineva a aderat la infectii Ureaplasma genul. O dezvăluie streptococi, stafilococi, afte. Acest lucru va duce la
imunitate slăbită. Ureaplasma si Mycoplasma au fost întotdeauna saprofite. Și acum, cu slăbirea sistemului
imunitar la om, ele au devenit patologice. Staphylococcus aureus este, de asemenea, secundar. Și motivul pentru
care la provocat, poate fi slăbit imunitate ca urmare a virusului herpes. Toate stafilococi, streptococi, drojdie,
Ureaplasma, Mycoplasma - secundar. este necesar pentru a gasi cauza, pentru a îmbunătăți sistemul imunitar și
toate frunzele secundare. Medicii nu au nimic de a face atunci când totul este curat. Poate fi comparat cu animale
sălbatice. Leu ucide un animal bolnav. Mănâncă la fel de mult ca el are nevoie și merge mai departe. Și apoi pe
acel cadavru rupt vulturi, hiene, sacali, prădători mici. Au mâncat totul curat. Nimic nu este lăsat. De asemenea, în
organism. Unele infecții puternice, stres sau ceva invadeaza celulele. Și apoi mai târziu streptococi, stafilococi, și
alte protozoare și bacterii vin în și curat este bolnav. Este un fel de șacali și vulturi. Și motivul - leu. Noi trebuie să
privim pentru un leu. Acesta este motivul care a cauzat aceasta distrugere.Scoateți cauză, și chiar și acest lucru
mic ea va pleca pentru că nu au ce mânca. Fără "leu", ele nu pot exista. Fie alcool, droguri, chiar minore, duce
la afectarea imunității și provoca apariția acestor protozoare in organism? La urma urmei, se pare ca
medicii sunt încercarea de a elimina o persoană stafilococi, și el continuă să consume alcool și
droguri. Ca urmare, nu poate afișa orice stafilococi sau streptococi, și tot tratamentul este redus la
zero. - Da poate. Există o opinie, în special în rândul bărbaților, care beau vodca, am dezinfectat și toate paraziți
mele, bacteriile si virusii s-au mor. Nimic de genul ăsta. Este o iluzie. Suntem sub o vodcă picură microscop și a
adăugat că streptococi și stafilococi. Și am văzut la microscop, așa cum se înmulțesc în vodca liniște. Ceea ce
pentru tine este de Transfer Factor? - Transfer Factor Pentru mine este foarte important, mai ales în
predonkologii. În stadiile inițiale ale cancerului de pacienti a obține rezultate foarte bune. Pacientii cu stadiul 1 și 2,
80 la suta a dat o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate. Când stadiul de cancer 3 și 4 ne imbunatati
starea generala de sanatate si sa se pregateasca pacientii pentru chimioterapie. Chimioterapia cu factor de transfer
este bine tolerat, lăsând depresie, parul nu se încadrează în afară, senzație de bine, nici oboseala. Astfel, vom
prelungi durata de viață a pacienților și de a îmbunătăți calitatea vieții.
Transfer Factor este mare pentru boli virale. Recent am avut un pacient cu hepatita C, si din aceasta cauza nu s-ar
fi angajat. În termen de o lună el a fost băut de 10 capsule de Transfer Factor Edvensd. O lună mai târziu, a făcut
analize. Testele sunt normale, hepatita C nu este. nici pacientul a inceput cu prima băutură a zilei de 10
capsule de Transfer Factor Edvensd? - Da. Din prima zi. Uneori oamenii în timp ce au luat Transfer Factor
Edvensd apar mici erupție trecătoare pe piele, si pot manifesta chiar herpes. Oamenii se iau de
exacerbari si efectele secundare adverse ale Transfer Factor Edvensd. Cum te simți despre asta? - nu
am avut cazuri că ceva a ieșit prin piele. Singura dată când lucrați cu herpes poate fi exacerbare temporara. Dar
atunci când toate exacerbarea bolii de recuperare trebuie să treacă printr-o măsură mai mare sau mai
mică.Aceasta este de ieșire de infectie de la interior spre exterior, deoarece cuiburi în nervul herpetice simplexurilor
in plexul nervoase. Și ieși, el, prin urmare, se manifestă. Dar herpes este periculos, deoarece afectează toate
organele interne. În afara vedem, și din interior - nu. Prin urmare, oamenii par uneori considera acut (in gura, pe
piele), ca efecte secundare. Noi credem că acest lucru este un semn bun, deoarece organele interne și de a
îmbunătăți sănătatea lor treptat și infecție cu herpes din organism.rezultate foarte bune în bolile cronice, cum ar fi
chlamydia. Deoarece Chlamydia este foarte comună astăzi și foarte periculos. Recent, prieteni, familie, venit din
America. Au prins o pneumonie cu Chlamydia greu. La Moscova, au vrut să pună într-un spital. Le-am spus: "Stai

pe Transfer Factor ne va vindeca." Au luat Transfer Factor Edvensd și Transfer Factor Classic 6 capsule pe zi, de
ambele. Și la doar o zi după ce temperatura a plecat. După două zile de wheezing in plamani dispărut, a devenit
bine-a fi.Chlamydia este o bacterie foarte insidios care intra in celule, celule roșii din sânge în toate
organele. Ginecologi nu înțeleg și sunt tratate cu antibiotice, tratamentul topic. Acest lucru este valabil pentru
Chlamydia endokart inima in timp ce cauzeaza endocardita, sau plamani, cauzand bronsita, pneumonie cronica,
infectia cronica. Omul este bolnav, a examinat, iar motivele nu sunt. La echipamentul nostru centru unic vă poate
detecta infecție în toate organele. Chiar dacă acesta este distribuit prin sange si limfa. Prin urmare, factor de
transfer - acesta este primul produs pe care îmi place să lucrez. Și cu apariția de Transfer Factor în Rusia, m-am
oprit de lucru cu alte suplimente alimentare, deoarece este mai presus de orice.Factor sistemul imunitar Transfer
recuperează, după care atacurile sistemului imunitar si protozoare, și bacterii, și ciuperci, și viruși. Și, ca urmare merge tot boala. Pentru mine, lucrul cu Transfer Factor - este o bucurie.Anterior, nu am succes în tratamentul unei
boli, dar acum, în epoca de viruși, atunci când există un număr infinit de noi virusuri: virusul Ebola, virusul
hepatitei E, J, Q, ca împotriva lor, iar diagnosticul încă slab, iar efectele sfârșitul lor si ciroza hepatica si
oncologie. Transfera Factor acum, ca o mană cerească, ca un mesaj de la noi de sus. Acum, era de viruși, și virusul
este foarte dificil de a lupta. Antibioticele agrava doar starea persoanei. Și putem spune că nimic nu ajută în lupta
împotriva virușilor. Cât de mult poți lua factorii de transfer? - Nu-ți fie frică de doze mari de Transfer
Factor.Pacientii cu cancer, vom aloca până la 20 capsule pe zi de Transfer Factor.Până la 20 de capsule pe zi,
vrei să spui că acesta este un complex? - Da. Aceasta și Factor Plus și Transfer Transfer Factor si Factor
Transfer Edvensd clasic. Și doar începe cu doze mari. Cu toate acestea, am observat un tipar - virusurile evolua în
mod constant și rezista tratament. Când am testat pacienți cu factor de transfer, de exemplu: ziua de azi, trebuie
să 6 capsule de Transfer Factor, după un timp - 4 capsule. O săptămână mai târziu, diagnostic arată că el are
nevoie de 12 capsule. Că este, organismele sunt mutate în mod constant și să încerce să se adapteze.Treptat,
aceste salturi du-te, și ne apropiem de 1 capsulă, și-a lungul timpului corpul uman revine la normal. Și aceste
salturi nu se întâmplă.Suntem distinge de alte centre de diagnostic pe care putem testa ceea ce și cât de mult
Transfer Factor capsule trebuie să fie pacient acum. utilizați Transfer Factor în prezența de protozoare la
oameni? - Da. Acest Giardia și Trichomonas. Când giardioza suferă de ficat, ficat vor suferi rinichi pentru un rinichi
- inima. Astfel, un cerc vicios. Chiar dacă am ucide protozoare, ficatul și toate organele necesare pentru a
recupera. Prin urmare, ne desfășurăm purificare, și în organism există nici o modalitate de a tine care doresc să
perie ficatul, rinichii si curata. Deci, înainte de curățare ne da Transfer Factor. Astfel vom restabili
drepturile. Refacerea sistemului imunitar si endocrin. Și apoi să ia persoana la curățare. Am curat de viață și simplu
mort. De asemenea opistorhoz. Opisthorchiasis practic în medicina clasică nu este tratat. . Datorită Transfer Factor,
timp redus de tratament si toate sunt imbunatatirea rezultatelor tratamentului Într-unul din discursurile sale,
ați spus că factorii de transfer, fie singur, fie în tratament combinat, face față cu orice boală. Da. Absolut cu nimeni. Și chiar și pentru noi a fost surprinzător că Transfer Factor este testat literalmente fiecare
persoană. Asta este, se spune că Transfer Factor este nevoie de azi e toată lumea? - Da. Absolut
totul. Când mediul nostru, cu stres, cu virusuri mutante, există multe infectii noi, care sunt extrem de greu de
detectat. Multe infectii conectat la noi din străinătate. Și dacă nu suntem pregătiți să fie dispuși să sistemul nostru
imunitar, aceste boli, care sunt aduse din strainatate, pot cauza focarelor de boli grave. Dar au existat focare de
holeră, Ebola, malarie. Și în cazul în care sistemul imunitar nu este pregătit, acesta poate fi o epidemie, complicatii
si consecinte grave.Ce părere aveți despre faptul că oamenii cer de multe ori aceeași întrebare "Transfer Factor am să beau toată viața mea?" - Da, aceasta este una dintre probleme pe care unii o pun, ca
"ai fost așezat într-o relație." În acest caz, voi spune pentru mine. Este mai bine să fii sănătos și depinde de
Transfer Factor decât să fie bolnav și dependent de droguri.Numai noi să se prezinte la mila de capsule. Pentru
indiferența lor pentru propria sănătate ar trebui să plătească prețul. Și nu există nici o scăpare.Dacă vrei să fii lucru
sănătos, creativ, nu depinde nici de furtuni magnetice, sau de vreme, astfel încât este necesar să se ia Transfer
Factor. De fapt, de departe cel mai bun medicament pentru menținerea imunității nu este acolo. conformitate cu
numeroase studii independente efectuate în diferite țări ale lumii, printre diferitele imuno medicamente
Transfer Factor convingător dovedit că el - cel mai bun, și nu există nici un egal pentru a-l azi. Acest
lucru este confirmat de rezultatele aplicării în practică a produselor Transfer Factor întreaga lume. Da. Transfer Factor - e cel mai bun lucru de astăzi este de a menține imunitatea. Cu toate acestea, el nu are
absolut nici efecte secundare. Revenind la dependența de Transfer Factor. Care este relația dintre Transfer
Factor? Aici, ești vindecat de o boală cu Transfer Factor. Dacă vrei să fii independent - conduce mod sănătos de
viață. Apoi, nu se vor îmbolnăvi de nimic. Transfer Factor ajutat să recupereze. Dar dacă tu - leneș și nu doresc să
trăiască o viață sănătoasă, atunci, ajuta-te factorilor de transfer. Noi ne prezentam dependente. Probabil cel mai
bun din toate - un stil de viață sănătos și utilizarea factorilor de transfer? - Desigur. Există cazuri în care
peremerzli, au suferit de stres, a intrat în unele situații probleme, băut lapte, și nu este un fel de băț sau ca urmare
a stresului fizic sau emotional intens scaderea imunitatii. Orice se poate întâmpla. . Prin urmare, Transfer Factor, în
cazul în care conduce un stil de viață sănătos, joacă rolul de o ambulanță Olga, pe care îl utilizați Transfer
Factor? - Da. Datorită faptului că eu nu pot, din cauza munca mea și duce un stil de viață sănătos. Acum am folosi
Transfer Factor Edvensd. Nu tot timpul. Și, ca o utilizare ambulanță. Și dacă eu pot fi o mulțime de stres, orice
situație de conflict, având Transfer Factor Classic de prevenire. Asta este, am folosi Transfer Factor ca o ambulanță
și, în unele cazuri, ca de prevenire. persoane care folosesc Transfer Factor observat mult timp această
particularitate - Transfer Factor are un efect foarte pozitiv asupra sistemului nervos. Oameni foarte
nervos și iritabil, după aplicarea factorilor de transfer au devenit calm, mai rezistenta la stres. Da. Sunt de acord cu asta. La pacientii care au luat oameni Factor transfer au devenit mai calm, rațional. Am ales-l
observa cu medicii care lucrează în inima mea. Acei medici care iau Transfer Factor, s-au devenit calm și pacient

ele sunt la fel - și un zâmbet și prietenos, nu se plâng și se lasă mulțumit. Iar cei care nu doresc să utilizeze factorii
de transfer, sau economisi bani, și de a face rău și nefericit, iar pacientii dintre ei merg rău.Pentru că Transfer
Factor - este un produs de informații cu energie mare, oameni care încep să utilizeze Transfer Factor,
pentru a îmbunătăți energia internă și în cele din urmă să devină mai prietenos. - Da. Și așa
este. Transfer Factor pot fi utilizate și combinate cu orice fel de tratament, și chiar cu chimioterapie ? Combină Factor de transfer poate absolut cu orice fel de tratament. Dar chemotherapists interzice orice pentru a
lua în timpul chimioterapiei. Prin urmare, este necesar să se utilizeze un factori de transfer înainte și după
chimioterapie. Toti pacientii care au folosit Transfer Factor înainte și după chimioterapie, vin la noi pur și simplu
fericit. Ei se simt bine, fericit și vesel. . Și părul care le-au salvattrebuie să utilizeze Transfer Factor la
accidente vasculare cerebrale si atacurile de cord? - Asigurați-vă că și în accident vascular cerebral si
atacurile de cord. Și în prevenirea atacurilor de inima si accident vascular cerebral. Și dacă e deja sa întâmplat,
pentru recuperare rapidă. Daca o persoana a avut o intervenție chirurgicală și a fost acasă, eu recomand să
utilizeze Transfer Factor Classic si Transfer Factor Edvensd. Pentru că acum, diagnosticare si se arată în accidente
vasculare cerebrale si atacurile de cord cauzate de un virus. Și, în plus, au nevoie de Transfer Factor Cardio.Dar
întotdeauna cu Transfer Factor Edvensd. . Acum epoca de viruși care este, cauza de atac de cord sau accident
vascular cerebral sunt virusi? - Acesta este unul dintre motivele principale. Iar medicii sunt de acord că
virusurile sunt una dintre cauzele acestor boli. Virusuri, cum ar fi citomegalovirus, virusul Epstein-Barr, etc Se
pare că virusurile sunt cauza de aproape toate bolile? - cele mai multe boli. Mai degrabă, chiar și așa - orice
virus in corpul uman este. Și el slăbește constant sistemul imunitar. Pe fondul unui sistem imunitar slabit poate
cuib și bacterii, protozoare și viermi intestinali. Este necesar pentru a sprijini sistemul imunitar. Prin urmare,
utilizarea de Transfer Factor poate fi, de asemenea, o prevenire și tratament a tuturor bolilor. Pentru că acum
oamenii de multe ori trebuie să plătească pentru propria lor de tratament, sistemul imunitar pentru a
menține persoana nivelul adecvat este profitabil și mai ieftin decât să fie tratați și recupera? - Da. Este
mai ieftin. a devenit popular pentru a lupta împotriva paraziților. Dar fara a se negată o creștere a
eforturilor de curățare imunitate. La urma urmei, ne distrugem unii paraziti si locul lor ar putea veni
mai rezistente la program anti-parazitare pe care le folosim. - Din experiența mea, atunci când Transfer
Factor, noi încă nu au expulzarea paraziti creste deja imunitate. Pentru că are loc în prezența paraziților în
intoxicația corp severe, și hookworm la lipitori care poate până la 400 de grame pe zi pentru a suge sangele si
elimina toxinele. Exil le stimulează deja sistemul imunitar. Dar există diferite microorganisme. De aceea, în afară
de viermi, există virusuri și bacterii. Și, prin urmare, fără Transfer Factor, un complex de mâner antiparazitare
dificil. Este necesar să se elimine toate odată. Pentru ca loc sfânt - nu este niciodată gol. Și se întâmplă așa trebuie să-l conduce, un alt va apărea. Aici e un fel de lanț.Și, în același timp pentru toată lumea să ia pentru a
utiliza întregul complex.Noi frecvențe ucide paraziți, bacterii si virusi, dar fără sprijinul sistemului imunitar nu poate
face față. Deoarece mort - este, de asemenea, intoxicație. Living cauza rău, dar, de asemenea, ucis - prea. Prin
urmare, cu sprijinul de Transfer Factor și rezultatele sunt mai bune și reduce timpul de curățare. Olga Ivanovna,
într-una din cărțile sale pe care le scrie, pancreasul este cel mai vulnerabil în corpul uman. Mai mult
decât atât, acesta este un teren excelent de reproducție pentru 60-70% din toate virusurile și bacteriile
din corpul uman. - pancreas - un organ special și încă ca medicii nu ar trebui să fie înțeleasă. Aceasta glanda
endocrina si produce enzime. Pancreasul este ca un al doilea suflet în corpul uman. Și toate forțele întunecate, care
includ paraziți și microorganisme, care sunt mereu dornici de a ruina sufletului. Prin urmare, este de multe ori
sufera. Cu este necesar să se acorde prima atenție la partea emotionala a oamenilor diabet zaharat deal doilea tip? Probabil ar trebui să afle dacă el a fost stare de depresie, pentru a oferi ridica
spiritualitatea ta, și în al doilea rând să se uite infectii, care sunt de-al doilea eșalon. - Da. Și avem
nevoie pentru a sprijini intenționat pancreasul, ajutând-o? - Da.Pentru a ajuta mai bine sau Transfer Factor
Transfer Factor Edvensd. Puteți combina Transfer Factor Edvensd și Transfer Factor Cardio si Transfer Factor
Glyukouch. Uneori, oamenii vin la mine cu diabet zaharat. Și când le-am testat, diagnosticul arată că organismul
vrea pentru a obține prima scapa de virusi si bacterii. Și numai apoi să sprijine pancreasului. Că este, după
purificarea virusurilor adaugate Transfer Factor Glyukouch. Olga, pentru anii de lucru cu factor de transfer a
apărut o mulțime de observații și una dintre ele este că, atunci când sistemul imunitar este restaurat,
începe în primul rând pentru a elibera organismul de cancer, apoi curățați cu ușurință și așa mai
departe. Ceva de genul acesta în practică ai observat? - Da, desigur. Sistemul imunitar, deoarece locul boala
în ordinea importanței și începe cu cele care pot provoca daune maxim la viața umană. Când Transfer Factor
citomegalovirus ce recomanzi? - doze mari de Transfer Factor avansate. Puteți combina clasicul cu Transfer
Factor Transfer Factor Edvensd. Sau Transfer Factor Edvensd cu Transfer Factor Plus. Ce e interesant, și ceea ce
am tot spun, iar medicii si conferinte medicale, dar eu tot nu auziți foarte des răspândirea virusului nu este de
sânge, ci de limfa. Testele sunt normale, dar un om irosește departe. Și în curând ar putea dezvolta, cum ar fi
oncologie. Virusul lymphotropic acolo.Virusul herpes și este, de asemenea, asupra sângelui și a limfei. Și HIV este
și limfatic si sange. Foarte adesea abordat de către persoanele cu SIDA și HIV-pozitiv. Nu aveți
experiență cu factor de transfer pentru infectia cu HIV? - Da, este. Trebuie să utilizeze Transfer Factor
Edvensd în aceste cazuri. Avem rezultatele și B, HIV si hepatita C. și am de articole cu privire la aplicarea de
Transfer Factor in hepatita si HIV. In infectia cu HIV in timpul tratamentului cu Transfer Factor sistemul imunitar si
creste virusul dispare.Am avut recent un barbat HIV-pozitiv cu epuizarea de gradul al cincilea.După 10 zile, el a
venit deja în stare bună. Am avut pacienti cu SIDA, care au fost tratati in centre si a fost evacuate la fel de rau. Nu
a fost un om care a fost deja sângerare prin piele. După tratamentul nostru complet, el a fost capabil să meargă la
muncă deja. Acum ia-o analizează. - Infecția cu HIV nu a Anterior, se credea că infecția HIV este incurabilă,
se dovedește că aceasta poate fi tratată, și pe care le puteți scăpa de el complet? - Poate. Cât de SIDA

este diferit de infecția cu HIV? Ce se întâmplă dacă CD-4 celule este mai mic de 20.000, atunci diagnosticat cu
SIDA. Dacă mai apoi - cu HIV. Doar infectia cu HIV poate fi vindecat ușor. Și am tratat bolnavi de SIDA, pe tot
parcursul anului. Și ceea ce este interesant. Acesta este la nivelul de informare. Distruge virusul, ruperea
acesteia. Și dacă o persoană nu se schimba perspectivele lor, opiniile și gândurile lor, acest virus se întâmplă din
nou. Ca în filme de acțiune americane, atunci când distruge "terminator", iar apoi a scade din piese merge din
nou. a spus că există trei piloni din corpul uman: sistemul imunitar, endocrin și nervos. Și dacă am
începe să se îmbunătățească unul dintre sisteme, celelalte două sisteme sunt, de asemenea,
îmbunătățite. - Da, asta e drept. Îmbunătățirea performanței de unul dintre aceste sisteme, vom îmbunătăți
celelalte două sisteme. Pe langa terapie bio-rezonanță și factorii de transfer pe care îl utilizați ceva? Desigur, suntem de lucru într-un complex. Lucram cu frecvențele și terapie bio-rezonanță, homeopatie și factorii de
transfer. Firește, în cazul în care o persoană are viermi, atunci vom aplica ierburi antihelmintice, în cazul în care
simpla - add Trihopol. Antibiotice si alte medicamente nu folosim. Job biorezonanta. Cum să Transfer Factor
completeaza acest tratament?Este un instrument extrem de eficient suplimentar în mâinile unui
doctor? - Privim persoana bioindeksy. Vârsta Fiecare om trebuie să îndeplinească anumite bioindeks. Când ne
uităm la pacientii cu cancer înainte și după ce a luat Transfer Factor. După primirea tuturor indicatorilor
bioindeksov îmbunătățit în mod semnificativ. sistemul endocrin, toți indicii, sistemul imunitar este de fapt
îmbunătățirea, apoi corpul în sine vine pe deplin în funcțiune. Acesta începe cu organism de autovindecare. Reporter Viktor Kozlov. Ianuarie 2008. Moscova

