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הכתבים
המקוריים

בס"ד

 המכתב הבא
יהיה שלך!



מכתבי המלצות 2

הבער"ה האוזן של בני התנפחה בצורה משמעותית ממש הכפילה את עצמה ירדתי לשכנתי שמוכרת 

את המוצר – תחבושות אניון והיא שמה על האוזן חתיכה קטנה של האניון , אחרי כשעה הנפיחות ירדה 

והכאב חלף כאילו לא היה .מומלץ בחום למגוון בעיות , חובה כעזרה ראשונה בכל בית 

מ.פ

נפיחות באוזן

תודות
אני  ובעקבותיה  תאונה  לי   הייתה  שנים   28 לפני 

סובלת מכמה דיסקים פרוצים, מיותר לספר מהם 

בהליכה  קשיים  חזקים  כאבים  מכך  ההשלכות 

ובכלל  ברכב,  בנסיעה  מוגבלות  במדרגות  בעליה 

את  עברתי  לגמרי,  שונה  יומיות  היום  ההתנהלות 

ברפואה  מטיפולים  להקל,  שאפשר  מה  כול 

הטבעית  שהרפואה  מה  כל  ועד  קונבנציונלית 

החולים  בבית  פולשני  טיפול  גם  עברתי  מציעה 

"מעייני הישועה " 

טיפול זה ב"ה מונע את המצבים בהם הייתי במיטה 

עם גם של השליחה הנפלאה ברנדי היקרה דרך 

כלתי הנפלאה ,הכאבים פשוט חלפו, כאשר ברנדי 

שאלה אם אני רוצה לקבל יותר פרטים, טלפון של 

"זה עובדה שזה עוזר  המשווקת תשובתי הייתה,  

לי ודי לי"

וכלתי  לה' על שליחיו הנפלאים, ברנדי  אני מודה 

הנפלאה וממליצה בחום.

אורה בר- חן קצנלסון

פריצת דיסק
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אני השתמשתי ב-אניון  אחרי המלצות טובות – בשביל בעיות עם גירוי , טחורים , הרפיז במצב קשה  

יותר ואחרי חודש וחצי אני כבר רואה שיפור משמעותי – אני מאד ממליצה 

זמן קצר  תוך  וב"ה  , התחילה להשתמש עם התחבושות  בזמן המחזור  ביתי תחי' סובלת מכאבי בטן 

נעלמו הכאבים .

אחד הילדים נפצע בלחי ע"י האוזן שמתי לו בלילה חצי אניון ובבוקר קם והפצע נרפא , נשאר רק נקודה 

קטנה , מומלץ בחום !  

ב. פוקס

טחורים

כאבי מחזור

ילדי סבלו מתולעים השתמשתי בתחבושות הנחתי לילדי על הגופי'ה באזור הטבור וב"ה עזר להם מיד! 

תודה! 

ש.י

תולעים
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)על  התחבושת  את  הניחה  בלילה  שמתעוררת  כדי  עד   – ברכיים  מכאבי  מאוד  מאוד  שסבלה  שכנה 

שזו תחושה  ומציינת  במקום  וכן השתמשה  לילה   לישון  ויכולה  קרובות  לעיתים  והחליפה   הברכיים( 

נהדרת ולא רגילה ממליצה בכל פה

חנה אטיק

כאבי ברכיים

תודתי  את  ולהביע  אותך  לשתף  רציתי 

 – מוכרת  שאת  הנפלאים   המוצרים  על  

ביתי מתחתנת בעז"ה בעוד תקופה קצרה 

ולקחה כדורים – בשבוע זה הפסיקה לקחת 

את הכדורים וחיכתה בפחד גדול כדי לקבל 

את המחזור – מפני שכל חודש מחדש היא 

מקבלת את המחזור  בצורה קשה מאד .

אפילו  הגיע  ולפעמים  חזקים  כאבים  עם 

לעילפון ונזקקת לאופטלגין לפחות ליומיים 

הראשונים – לכן בפעם זו הכינו אותה שיש 

סיכוי שיגיע בצורה עוד יותר קשה .

אותך  שמעתי  אילה  ארגון  ובזכות  בס"ד 

מדברת על התחבושות המיוחדות והצעתי 

ימים   3 – לפני  ואכן   – לה להשתמש בהם 

השתמשה  ומיד  המחזור  את  קבלה  היא 

בהם – רציתי לציין שראינו ממש את הפלא 

אין שימוש בכדורי    ! אין  כאבים   – הגדול 

ביומיים  ! אע"פ שהתרוצצה  הרגעה בכלל 

אלו בלי סוף ! 

כאבי מחזור חזקים 
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טיפול שב"ה עזר לשעורה בעין , הילדה היתה מהבוקר עם שעורה בעין בלילה לפני השינה שמה על 

העין את הצ'יפ למשך כל הלילה ובבוקר היא התעוררה בלי נפיחות והאודם ירד , עד הלילה לא נשאר 

סימן 

ברינדי פוקס

שעורה בעין 

מנימול  סובלת  הייתי  לתדהמתי  מאוד  נהנית  וב"ה  המוצר  עם  חודשים   5 משתמשת  אני   >

המוצר עם  משתמשת  לא  אני  נקיים  ז'  ב-   – נעלם  והוא  שינה  אחרי  בבקרים  במיוחד   בידיים 

)על אף שיש אפשרות( והנימול חזר .

< השתמשתי לתינוקת בת 7 חודשים עם ברונכיט הנחתי פד – תחתונית על הגופייה – לכיוון החזה ולא 

הייתי צריכה להשתמש כמעט עם אנילציות ומשאפים .

< התחלתי עם המוצר בגלל כאבי גב לפני מחזור – ועזר מידי פלאים !!

נימול בידיים / ברונכיט / כאבי גב לפני מחזור 
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בתי בלונדון סבלה מאוד ממחזורים לא סדירים מאוד כ-6 שנים , אחרי 3 חודשים של שימוש בתחבושות 

ב"ה הבריאה לגמרי וב"ה מחכה . לה' הישועה שילך הכל כשורה 

זעלדא  054-8416107

מחזור לא סדיר 

משווקת נתנה לי חבילה לאחר שלקחתי פעמיים אנטיביוטיקה בגלל דלקת בדרכי השתן ,

אחרי 3-4 ימים שמתי את התחבושות הדלקת חלפה וכן הכאב עבר לגמרי מעריכה מאד 

פ.ש ירושלים 

דלקת בשתן 

שימוש בצי'פ ) הבד הירוק( – בחורה שסבלה מכאבי בטן עזים  הכניסה את הציפ' למים ושתתה אותם 

במשך יומיים הרגיעה מאוד את הכאבים  נמשיך לברר איתה את ההרגשה

צ. מברכפלד  

כאבי בטן 

מכתבי המלצות
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2 חבילות  נתתי חבילה תחבושות ירוקות לאישה עם בריחת שתן כעבור שבוע התקשרה שרוצה עוד 

דחוף כי זה עזר לה מאוד 

זעלדא  054-8416107

בריחת שתן 

ברצוני להביע את הערכתי הרבה ושביעות 

רצוני מהשימוש בתחבושת אניון . סבלתי 

גרד  של  מבעיות  זמן  הרבה  במשך 

הגיל  את  מאפיינת  תופעה   ( ואדמומיות 

בשימוש  מועטים  ימים  לאחר  השלישי(  

משמעותית  הקלה  הרגשתי  בתחבושות 

אלו  תופעות  שלושה   – כשבועיים  ולאחר 

והפתרון  למרות ההקלה   , היו  כלא  חלפו 

בתחבושות  להשתמש  ממשיכה  אני 

למניעה 

ז. ראשל"צ

גרד



מכתבי המלצות8

של  הטיפול  שב"ה  על  לכם  להודות   רציתי 

 10 בת  שהיא  שלי  לבת  יצליח  התחבושות 

משתמשת  שהיא  ומאז  מרטיבה  עדין  והיא 

בתחבושות עזר כל פעם לא להרטיב 

תודה א.צ 

הרטבת לילה ילדים  

מסביב  אניון  משטח  מניחה  אני  יום  מידי  בידיים  אצבעות  ב-2  פרקים  מדלקת  שסובלת  אישה  אני 

לאצבעות וברוך השם אני יכולה לקפל את האצבעות , מה שלא יכולתי לעשות לפני כן  תבורכו מפי 

עליון ותזכו למצוות.

ט. מירושלים 

דלקת פרקים 
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הייתי עם שפעת המלווה עם כאבי שרירים שלא נתנו לי לישון , הדבקתי את הבד הירוק על הצואר לפני 

השינה. ובע"ה לא היו בכלל כאבי שרירים ויכולתי לישון טוב 

י.ר.

כאבי שרירים שפעת 

רציתי להודות לך על האפשרות להשתמש בתחבושות גו ד קאר  אמנם הבנתי שתוצאות משמעותיות  

מגיעות לאחר 3 חודשים של שימוש בהם , ואני משתמשת כחודש , אבל אפשר לומר 

שאני כבר רואה שינויים מבורכים .

, כלומר הוריד כתמים  וכן איפשר לקצר את ימים של המחזור  כמו למשל – האריך את ימי ההפלגה 

שמשכן את ימי הנידה ואפשרו לי להתחיל את ז' נקיים , שוב , תודה גדולה על האפשרות הנ"ל , אשר 

נותנת אפשרות לא לקחת תרופות או תכשירים הורמונים על מנת לסדר את מערכת של הגוף 

קיצור מחזור
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ותוך אותו חודש  וכן היו הפלגות קצרות והשתמשתי באניון  ילדים  תקופה ארוכה היה לי הפסקה של 

נפקדתי וכן המחזור התארך.

ש.ש 

פריון

אני בת 35 וברצוני לספר על התועלת האישית 

של מוצר זה .

השתמשתי בו במשך 3 חודשים ברציפות וזה 

גרם לי לקיצור הימים באופן משמעותי, ויתרה 

השלישי  החודש  טבעי  להריון  נכנסתי  מזאת 

לשימוש המוצר , בעוד שההריונות 

חצוצרות  עקב   IVF בטיפולי  הם  הקודמים 

, הנס של  יאומן  וכאן קרה את הלא  סתומות 

ממש 

מהקאות  מאד  סובלת  אני  הריון  שבכל  ועוד 

ובחילות יתר , שמגיע לאשפוזים בבית חולים 

מה   , ברציפות  ראשונים  חודשים   3 במשך 

שבהריון זה היה את הרגעה ברמה קלה יותר 

השליש  כל  במשך  לאשפוזים  נצרכתי  ולא 

בזה ע"פ עצת  הראשון המשכתי  להשתמש 

היועצת שזה עוזר לכך וזה עזר!

מומלץ ביותר.

ר.ס רמות ירושלים 

חצוצרות סתומות 
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לבעלי נגרמה מתיחה באגודל , הוא ישן בלילה עם האניון וחש הקלה גדולה בבוקר 

מתיחה באגודל 

יומיים  היום  חודש  כל  מחזור  מקבלת  זאת  ובכל  בני  את  מניקה   +1 נשואה   22 בת  צעירה  אישה  אני 

להשתמש  שאתחיל  בקשה  שלי  אמא   , מאד  חזק  דימום  מאוד  קשה  במצב  נמצאת  אני  הראשונים 

בתחבושות ולא האמנתי ביום הראשון שהשתמשתי  פסק הדימום ופחת מאד ולמחרת כבר לא סבלתי 

. תודה לכם על הגילוי הנפלא.

ז. מירושלים 

דימום קשה בהנקה 
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שמי חנה נשואה ואם למשפחה ברוכה ב"ה . בגיל 40 + סבלתי בכל השנים האחרונות ממחזור ארוך 8-9 

ימים , ודימום כבד וממושך  עברתי הפלה וגרידא, בה הוציאו פוליפ מרחמי , אך הדבר לא עזר והדימום 

 , ירדה משמעותית  , כמות הדימום  חודשיים של שימוש בתחבושות מתוצרתכם  נמשך. לאחר  הכבד 

והמחזור  התקצר ל-7 ימים היום , אני ממליצה לכל חברותי על השימוש בתחבושות המשיכו לעשות חיל 

מחזור ארוך ודימום כבד 

השתמשנו  ובתפילה  בעהי"ת 

בתחבושות אניון לילד בן 10 שהרטיב 

השימוש  באמצע  .וב"ה  בלילות 

להרטיב  הפסיק  ראשונה  בחבילה 

תחושת  לו  גרם  והנ"ל  לחלוטין  

של  והרגשה  בטחון  מיוחדת  שמחה 

ילד נקי ומסודר )כך התבטא(

בברכה  ש.י . ירושלים .

הרטבה לילה ילדים 
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יש לי ילד בגיל 15 ועדין היה מרטיב בלילות, הדבר גרם לנו עוגמת נפש גדולה, והיינו אובדי עצות והנה 

בס"ד שמענו מהרבנית שמש על חומר האניון שיכול לעזור ניסנו את המשטח , כפי ההוראות , התמדנו 

בזה במשך חודש וחצי וב"ה ראינו תוצאות, היום, עברו מאז שלשה חודשים וב"ה בנינו שיחי' קם כל בוקר 

יבש  

תזכו למצוות מ.נ. 

הרטבת לילה ילדים 

ילדים ואחרי  אני לאה אייז'ק אני אם ל-4 

לראשונה  השתמשתי  הרביעית  הלידה 

יותר  טוב  והרגשתי  שלכם  בתחבושות 

והתנקיתי מהר וכמות הדימום ירדה .

תודה לאה 

התנקות ודימום 
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היה לי בעיה עם המחזור שהיה מתארך להרבה ימים ולא ידעתי מה לעשות כששמעתי על הטיפול 

בתחבושות התחלתי להשתמש בהם וראיתי שהמחזור אחרון זה היה פשוט ל-4 או חמישה ימים שבזמן 

אחרון לא היה כך, אני מאד מודה לכם,

יפה 

מחזור ארוך 

הבת שלי בת 14 צריכה תמיד כדורי הרגעה 

במחזור פעם ראשונה שהיא עברה מחזור 

 , בלי כדורים כשהשתמשה בפדים שלכם 

כל מילה נוספת מיותרת, 

שולמית 

כאבי מחזור  
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בחורה שסבלה מכאבים חזקים בזמן מחזור והיתה 

חייבת לקחת כדורים נרוסין להרגעת הכאב.

וב"ה היא משתמשת התחבושת הגדולה של האניון 

ביום הראשון והאחרון ולא הצטרכה לקחת כדור .

בברכה ח.ו  מירושלים 

כאבי חזקים במחזור  ודימום כבד 

על התחבושות  לך  מודה  מאד  אני 

המיוחדות וסרט ירוק לטיפול בכאב.

זה עזר לי לשני דברים רפואיים 

היה  והמחזור  המעבר  בגיל  אני   .1

החודש  ימות  בכל  וכתמים  משחק 

ועם התחבושות הכל הסתדר .

רגליים  מכאבי  תדיר  סובלת   .2

מקום  על  הירוק  הבד  את  שמתי 

ולעמוד  ללכת  הצלחתי  וכך  הכאב 

היה  שזה  במיוחד  הרגליים  על 

ללא  לסידורים  ויצאתי  חתונה  ערב 

כאבים 

תודה רבה,
 ענת

גיל המעבר – מחזור לא סדיר וכתמים וכאבי רגלים
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לטיפול  הלכתי  קשה  עצירות  עקב 

המטפלת  הטיפול  אחרי  רפסולוגי 

הציעה לי את המוצר וקניתי אותו .

שתייה  בקבוק  בתוך  חתיכה  שמתי 

כמה  כל  היום  במשך  שתיתי  ומזה 

ימים הצלחתי להשתחרר ב"ה .

כאבי  גם  לי  היו  לחץ  מריב  כנראה 

בבטן בצד וחשבתי שלא יזיק לשים 

חתיכה  הדבקתי  מהסרט  חתיכה 

עד  זה  עם  נשארתי  וכך  צד  בכל 

אני  )כרגע  עבר  הכאב  וב"ה  הבוקר 

מנסה לשים על פטרייה בין הרגליים 

והמצב ב"ה משתפר(

תודה רבה 
ח. כהן.

עצירות קשה וכאבי גב 

להודות  רציתי  לשירותים  תכיפות 

הייתי  מדהים!  המוצר  על  מאד  לכם 

שלוש  פעמיים  לילה  כל  מתעוררת 

לשירותים, חברות שניסו אמרו שמאד, 

ניסתי! 

ואז כבר מהלילה הראשון ישנתי שנת 

ישרים והכי חשוב ובלי תכניות המחזור 

התקצר ב-50% הפלא ופלא! 

תודה ענקית
ר.פ 

תכיפות לשירותים  
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יעצו לי להשתמש לבעיה כל כמה שעות מחליפה לבנים  הבעיה- של ריחות. משתמשת בינתיים שבוע 

וחצי מאוד עזר כבר ראיתי תוצאות .

ריחות לא נעימים 

רבים  מוצרים  שנסתי  לאחר 

ליבלות ויראליות אצל ילד בן 4 

ומאום לא עזר , שמעתי בס"ד 

וכמו שהוא  על משטח האוניון 

שחלקן  היבלות   – נקרא  אכן 

כבר היו מזוהמות , נראו לגמרי 

של  אחד  לילה  לאחר  אחרת 

גדולה  ויבלת   ! במוצר  שימוש 

הפכה  שכבר  טמזוהמת 

 , ונרפאה  התפוצצה  לציסטה 

וזה חסך לנו מתן אנטיביוטיקה, 

עד לסיום מוחלט של היבלות 

הטובה  לשליחה  רבה  תודה 

כדאי  ממודיעין  שפירא  חוי 

להתייעץ עימה. 

יבלות ויראליות 
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רגלי  כף  נתקלה  בצימר  שהותנו  בעת 

את  פילח  חד  כאב   , העץ  במדרגות 

לכאבים  התייחסתי  לא  תחילה  הבוהן, 

לא  הגרב  על  שהופיע  הדם  כתם  איך 

הותיר בי ספקות לגבי סוג הפצע שנהיה 

בבוהן סמוך לציפורן .

במשך 3 ימים ! צלעתי קשות, לא יכולתי 

בחפץ  קטנה  התקלות  וכל  נעל  ללבוש 

כלשהוא הקפיץ אותי מכאב השתמשתי 

ולא  שונים  מסוגים  טבעיות  במשחות 

לחבוש  שהחלטתי  עד  שינוי  כל  הורגש 

את האזור הפצע בתחבושת של גוד קאר 

הנמצא בביתי דרך קבע .

השינוי,  הורגש  כבר  יממה!  לאחר 

כבר  ימים   3 כ-  ולאחר  יום  כל  החלפתי 

הלכתי בנעל רגילה הלא יאומן קרה !

לפלסטר  כתחליף  בחום  ממליצה 

ותחבושת 

י. יצחקוב.

מכה קשה בבוהן 

רצוני להמליץ על תחבושות אניון מאחרי הלידה ה-4 בלע"נ , סבלתי מכתמים ממושכים לאחר המחזור, 

ז"א – מחזור של 10 ימים !!! ועוד 7 ימים נקיים בחרדה ובצבעים שונים המשכנו אותם  לאחר שימוש 

של תחבושות אניון ב"ה – המחזור הסתדר ל- 6 ימים בלבד ובדיקות  נקיות ולבנות  ב-7 נקיים ! מומלץ 

בחום! שווה הכל! 

 ג.ב.

מחזור ארוך ודימום חזק   
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לי אישית היה זיהום באצבע ממש במצב שמצריך אנטיביוטיקה ובס"ד גלגלתי עליו משטח למשך הלילה 

ובבוקר היה שיפור פלאים האודם והנפחות כמעט נעלמו , והרגשתי ממש בחוש את החמצן שנכנס לי 

לאצבע, תודה לשליחים הטובים , מומלץ בחום

רחלי ממודיעין עלית 

זיהום באצבע 

איזון הורמונאלי ומגרנות
ברצוני להמליץ בכל פה על המגינית של גוד קאר שלאחר שימוש קצר כבר ניכרת השפעתם  לאיזון 

הורמונאלי וכן ניסתי לכאב ראש אני סובלת מכאבי ראש ומיגרנות לעיתים קרובות וממש נדהמתי ! עוזר 

זרימת החמצן לראש )שמתי על המצח מגינית(  וממש מרגישים את  יותר מאופטלגין!! מרגיע מידית 

מומלץ בחום לכל כאב שנשתמש רק בבריאות , )תמיד זה טוב , מגיע לנו!(

שרי ממודיעין עלית 
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ממחזורים  וסבלתי   51 בת  אני 

ודימומים  ארוכים  מאד 

ימים,   10 עד   9 במשך  חזקים 

השתמשתי  המלצות  לאחר 

ברציפות  קאר  גוד  בתחבושות 

המחזור  חודשים  כמה  ולאחר 

כמות  וכן  ימים  ל-7  התקצר 

הדימומים פחתו , מומלץ ביותר 

ושווה לנסות,

 ל.ז. ירושלים

מחזור ארוך וכתמים 

בעלי סבל מדלקת קשה מאד בסינוסים ועבר המון סוגי טיפולים חוץ מאנטיביוטיקה חריפה מאוד, טיפול 

במלח ושטיפות מלח. החלטנו לנסות להניח פד על המצח, תוך 24 שעות חל שיפור, תוך 48 שעות רופא 

אף אוזן גרון העיד שאין שום דלקת. וגם הקלה גדולה מאד בכאבי מחזור.

א.פ ירושלים 

דלקת בסינוסים 
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לביתי בת השנתיים יצאו פצעונים בכל  הגוף, חלקם דממו והפכו למוגלתיים. רופאת הילדים הבחנה 

ונתנה משחה שאמורה לעזור אך מכוון שהיא מכילה  גבוהה  שזו  בעית עור כרונית שמגיעה מלחות 

היית  ולא  לגרד  המשיכה  וביתי  עזרה  לא  המשחה  בלבד  ימים  לארבע  לשימוש  הגבילה  קורטיזונים 

הרגועה עד ששמנו לה באזור המותן בכל צד חתיכות אניון ואחרי כעשרה ימים בהם הקפדתי להחליף 

חזר להיות חלק ויפה כמוקודם

שווה לנסות
חוי שפירא

פצעים מוגלתיים

אני אביטל לוי נשואה 3.5 שנים 

באניון  בתחבושות  השתמשתי 

וב"ה הצלחתי להתנקות לאחר 

מיום  היה  שלא  מה  ימים   6

של  ימים   10 לפחות  נישואי 

גם הפחתה  דימומים הרגשתי 

משמעותית  וירידה  בכאבים 

בהרגשה הכבדה .

תודה ותזכו למצוות 

דימום ארוך וכאבים

אלו סיפורים שניתנו דרך הטלפון
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אני בת 35 סבלת מאד מטחורים, משהי יעצה לי להשתמש במגני תחתון של GOOD – CARE ואכן מאז 

הם פשוט נעלמו תודה רבה ש.א. אני בחורה שניסתי את התחבושות של   GOOD - CAREולא יכולה 

לחזור לשום תחבושת אחרת הכאבים פחתו ,אני יכולה להיות רגועה וכו' הרבה זמן . בקיצור זה פשוט 

! GOOD- CARE מדהים ! ומי שניסתה מסכימה איתי אין כמו התחבושת של

חני.

טחורים

אני במצב מיוחד ולא מסוגלת לעמוד ולתפקד מכאבים של ורדים נסת יהכל וכלום לא עזר החלטתי 

לנסות את משטח האוניוןו אני מודה לד' כול רגע שזכיתם להיות שליחים טובים אני עומדת ומתפקדת 

כרגיל

תמשיכו הלאה לעזור, תודה, רוחמי.

לפטריות ברגליים אני בת 19 ומאז שאני ילדה אני סובלת מפטריית ושום משחה לא עוזרת לי , ניסיתי את 

משטחי אניון ותוך 5 ימים כברלא היה ריח וכמובן שחל שיפור עצום. אני לא מוותרת וממשיכהלהשתמש . 

חני.

פטריות ברגליים

ורידים

לקוחה שלי בהריון בחודש שביעי סיפרה לי שהיא קמה בממוצע כ-5 פעמים בלילה לשרותים, המלצתי 

לה  מגיני התחתון.... וכבר 4 לילות שהיא ישנה בלי לקום אפילו לא פעם אחת!!!!!

מיכל כהן- מאמנת כושר בית שמש

תכיפות לשירותים



23 מכתבי המלצות

אני אישית אחרי הלידה השנייה עברתי ניתוח באיזור הנרתיק עקב המטומהבורידים, ומאז כל תחילת 

10 דקות הכאב  נוראי, איך שמניחים את התחבושת - תוך  מחזור אני סובלת מכאבים חזקים ומלחץ 

מתפוגג! זה נשמע קסם, אבל זה קורה פעם אחר פעם!

מיכל כהן- מאמנת כושר בית שמש

כאבי מחזור

כאבי מחזור

סבלתי מאוד מכאבי מחזור חזקים והיום לאחר תקופה של חודשים בשימוש התחבושות אני יכולה להגיד 

שיש לי הקלה משמעותי והפחתת הכאב בזמן המחזור תודה

מ.ל

מחזור ארוך

סבלתי שנים ממחזור מעורך ל 7 ימים פלוס והיום לאחר שימוש בפדים שלכם המחזור שלי סודר וקוצר 

לי המחזור ל5 ימים ואף הדימומים הופחתו

תודה,  ל.י

וירוס קשה
את ילדי תקף וירוס קשה של הקאות ושלשולים מלווה בחום. ערכנו מחקר קטן 2-11 ילדים שקבלו את 

הווירוס הכי קשה הנחנו חתיכה מהמשטח בבטן התחתונה ,מיד ראינו תוצאות הכל התאזן והם חזרו הכי 

מהר לעצמם ממליצה,

חוי שפירא

צרבות בזמן הריון
 – במהלך כול ההריונות הקודמים שלי סבלתי מאוד  מצרבות  ובחילות שהיו מלווים אותי לאורך כול 

הצרבות  נעלמו  וגם  טוב  יותר  מרגישה  גם  אני  הזה  ההיריון  וב"ה   . עצמה  הלידה  עד  ההיריון  תקופת 

והבחילות וההרגשה נפלאה מומלץ בחם .

מ.נ.
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