Отзиви от ползватели на ОК-М със сериозни медицински проблеми или след битова злополука
1. Дама със пристъпи на сърцебиене и проблеми с високо кръвно налягане – споделя че като
усети началото на пристъп, държи кутията до сърцето и или няма такъв или е доста по-слаб.
2. Мъж на 40 г, с голям камък в бъбрека. Не подлежал на разбиване с литотриптер по неговите
думи, няма и успех с лечение по стандартни пътища, както и с билки. Държал ОК-М залепена
с лейкопласт на болното място нощем, въпреки че ръбовете създават лек дискомфорт. Усещал
затопляне в тялото и се случвало да се събуди изпотен /необичайно за него/.
Денем свалял кутията ОК-М и пиел вода, престояла поне час върху нея /стъклено шише от 1
литър, изпито изцяло през деня/. За около три месеца камъкът се стопил и човекът казва, че
няма вече проблеми с бъбрека и се чувства здрав.
3. Дама на 31 г, при домашен ремонт изпуска преносима стълба, която я удря силно по крака в
горната част на стъпалото. Споделя, че много лесно и се образуват отоци и синини при
натъртване на тялото, но в случая веднага поставя ОК-М /купена за друг проблем/ на
удареното място и след 5-10 минути болката намалява и изчезва. Оток не се образува въобще.
4. Домакиня на 46 г. изгаря ръката си на реотан от домашна готварска печка /на това бях лично
свидетел при гостуване на семейството/. След намазване на мястото с мехлем, сложи веднага
ОК-М върху превръзката и сподели, че след 5-6 минути болката намаляла и изчезнала почти
напълно. Раната заздравяла много бързо и не оставила белег.
5. Кутията ОК-М е ползвана и като допълнително терапевтично средство при сериозни
заболявания като рак на белите дробове с метастази в костите /пациентката беше моя близка,
с прогноза максимум 2-3 месеца/. Оттогава е минала над 1 година, чувства се добре.
Прилагана е и терапия със сода и кленов сироп, както и промяна на хранителния режим.
6. Многократно е наблюдаван позитивен обезболяващ ефект върху болести като ишиас, лумбаго,
радикулит, дископатия и др. Много важно е да се намери източникът на проблема, за да се
сложи ОК-М на това място, а не където се усеща болка защото понякога тя се предава по
нервен път. Поставяне на крайната точка в такива случаи, не дава резултат.
7. Всякакви травми като изкълчване, навяхване, натъртване, изгаряне и т.н. се повлияват много
добре. Ставни заболявания /например артрит, вода в коляното и т.н./ изискват повече време за
постигане на обезболяване и добър резултат.
8. Има наблюдавани и изключения от горното правило – в Холандия един пациент с артрит не
можел да си отваря ръката. Негов близък мушва една кутия ОК-М в нея така, както е почти
свита и само след 20-30 минути пациентът си отваря дланта почти изцяло. Този случай ми е
разказан от мой партньор там, купил при посещението си в България няколко кутии ОК-М.
9. Студентка със силно главоболие след изпит /после стана ясно че има и почти хронична
мигрена, която лесно се обостря/ слага ОК-М в задната част на главата си където усеща
болката. Кутията е на нейна колежка, която я предлага като един вид спешна помощ. След 15
минути болката отшумява, като дамата си купи собствена ОК-М за терапия на мигрената.
10. Ужилен от оса пръст на крака, надуване и силни болки през нощта. Жената не може да спи и я
боли много, стои в банята и полива мястото със студена вода. Тъкмо ще върви на доктор в
спешното се сеща, че има кутия ОК и я държи половин час допряна директно до ужиленото
място. Болката минава почти напълно, жената ляга и спи и на сутринта и няма вече нищо.
11. Жена на възраст с епилепсия, не иска да пие вода. Дъщеря и слага една кутия ОК под водна
чаша и и дава така заредена вода, без да и казва. Жената опитва, изпива цялата чаша и иска
още. Това се повтаря и става навик, като проблема с непиенето на вода се решава успешно.
12. Хронична болка в лакътната става и ръката, от поне десет години, при мъж на 49 г /мой
познат/. Докато си говорехме на кафе, държа кутията ОК на мястото и каза че след 20-30
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минути болката се разсейва и става по-тъпа. След още малко намаляла значително, докато
движи ръката. Тръгна да търси ластична превръзка за да я закрепи за повече време.
Писмени отзиви от потребители на ОК-М, при запитване за ефекта от изделието ни.
1. Ползвам 2 бр. ОК-М за зареждане на жива вода. След няколко часа водата придобива други
качества - много по-мека и приятна на вкус.Преди една седмица ги ползвах с лечебна цел моята съпруга се беше схванала, изпитваше силни болки в гърба и едва се движеше. Два дена
се мажеше с мехлем, но нямаше ефект. Предложих й да й лепна тези кутийки на гърба – каза
че не вярва,че ще има ефект,но се съгласи (болката беше по-силна от песимизма и). След
половин час спомена, че усеща затопляне и леко отпускане. Доволна от първоначалния
резултат, не ги свали от гърба си цяла нощ. На сутринта почти не чувстваше болка.
И. Дурчев, Ловеч
2. Имах възможност да пробвам и ОК за болка. Един приятел снощи го болеше жестоко главата.
За около 10 - 15 минути с кутийката върху голото му теме, главата му мина напълно.
Ф. Апостолов, Шумен
3. Да кажа - по всичко личи, че кутииките ОК които имам добре ми влияят на хемороидите...
Последните са доста упорити и явно само кутийките не са достатъчни, но ще им помогна с
още нещо. Просто си ги нося в задните джобове на панталона. Засега съм впечатлен много
приятно!
П.П. Едната кутийка после я допрях до ваза с цветя. Досега не са издържали цветя толкова
много време вкъщи (10 дни !!! ) И още са си свежи
Слави П., София
4. Бързах нещо у нас и в движение си ударих здраво коляното в касата на вратата . След усещане
на доста силна болка и съответното изказване, жената рече - абе ти нали донесе новата кутия
вчера, я виж дали действа. Буквално след 10-15 секунди коляното ми вече не болеше! Може
би остатъчно едни 4-5% неразположение, но нищо повече. Махнах я след 2-3 минути и се
върнаха едни 10-15% от болката, но това беше направо нищо в сравнение с ада в началото.
Като я сложих пак на коляното да си стои там, минаха и те.
А.С, Ловеч
5. Regarding the Ok-M boxes, students that use these boxes have a very quick result with taking away
the pain.
When I use the box, my stressed sholder is relexing within 5 seconds.
Pauls sore knee was without pain in only 15 seconds. So I think it boosts our energy to the max.
Вилем А., Пол К. - Холандия
/Кратък превод - хората които ползвали кутиите ОК-М там имали много бърз резултат при
премахване на болка. За 5 секунди на единия се отпускало рамото, а на другия за 15 секунди
минавало болното коляно. Смятали, че кутията ОК-М им увеличавала енергията на
максимума.
Общи забележки
- Благотворно се повлияват всякакви фарингити, синузити, дори бронхити. За съжаление
няма резултати при очни болести, но се работи в тази насока.
- Силен позитивен обезболяващ ефект при зъбни проблеми – отоци, възпаление на венците,
изваден зъб и т.н. Кутията ОК-М с поставя външно на болното място, ефектът е много
бърз и осигурява комфорт на пациента докато трае лечението при зъболекар.
- Отличен ефект от ОК-М има при поливане на растения – както стайни цветя, така и разсад
на домати, краставици и др. зеленчуци. Растат по-високи, по-здрави, с повече реколта.
При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на:
Тел. 08885 781469„ 0898 544558 – Асен Асенов
E-mail: caduceus_bg@abv.bg WEB: www.jiznenost.com
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