Πότε χρειάζεστε επαναληπτική
θεραπεία;
Όταν μετά την πρώτη ένεση με NeuraSan®
παρουσιαστούν προβλήματα και συμπτώματα
στέρησης, όπως: νευρικότητα ή διαταραχές
συγκέντρωσης, επιθετική συμπεριφορά, για
παράδειγμα εξάρσεις οργής, κατάθλιψη, για
παράδειγμα υστερικό κλάμα, κρίσεις βουλιμιάς, έντονη
ανάγκη για τσιγάρο (σκέφτεστε το κάπνισμα όλη μέρα,
βλέπετε τσιγάρα εκεί που δεν υπάρχουν κ.α.). Αν
παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα,
ελάτε αμέσως για επαναληπτική θεραπεία. Μπορείτε
κάθε στιγμή να κλείσετε άμεσα ραντεβού μαζί μας!

Σύνθεση του NeuraSan® – της
θεραπείας απεξάρτησης από το
κάπνισμα
Το φαρμακευτικό σκεύασμα NeuraSan® περιέχει
αποκλειστικά ομοιοπαθητικές δραστικές ουσίες σε
ένα συνδυασμό που προέκυψε ως αποτέλεσμα των
προσωπικών ερευνών μου. Το NeuraSan® εφαρμόζεται
με χρήση ενός τοπικού αναισθητικού περιεκτικότητας
0,5%, ώστε η ένεση να είναι απόλυτα ανώδυνη για τον
ασθενή. Κατά τη θεραπεία με NeuraSan® , η ένεση
στο αφτί ενεργοποιεί τα λεγόμενα ιδανικά σημεία
NeuraSan®. Η θεραπεία με NeuraSan® , αντίθετα με τις
διάφορες απομιμήσεις της, δεν είναι απλά ένα τοπικό
αναισθητικό χωρίς δραστικά συστατικά, αλλά ένα
αποκλειστικά φυτικό φαρμακευτικό σκεύασμα. Φυσικά,
το NeuraSan® μπορεί να χορηγηθεί και χωρίς τοπική
αναισθησία κατ' απαίτηση του ασθενούς.
Μόνο η γνήσια θεραπεία NeuraSan® σας βοηθά
αποτελεσματικά να κερδίσετε τον πόλεμο ενάντια στην
εξάρτηση από τη νικοτίνη.

Επικοινωνία
Naturheilpraxis
Markus Gross
Göttelbornerstrasse 29
D-66557 Uchtelfangen
Τηλέφωνο +49 (0)6825 499414
info@neurasan.de | www.neurasan.de

ΤΟ Γ Ν Η Σ Ι Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΤΟΥ M . G R O S S

Προς Trier
A1

Προς
Kaiserslautern
A6

Illingen/Uchtelfangen
A8
Προς
Saarlouis

Διασταύρωση
Saarbrücken
A623

A8

Προς
Pirmasens

Διασταύρωση
Neunkirchen

A6

Προς
Γαλλία

Ο γιατρός και ο εφαρμοστής του NeuraSan® σας
εύχονται καλή επιτυχία σε μια ζωή χωρίς κάπνισμα

Επιτέλους, τέλος στο κάπνισμα!

Markus Gross

Ο εμπνευστής του Neurasan της θεραπείας απεξάρτησης από το κάπνισμα

Τι είναι το NeuraSan® – η θεραπεία
απεξάρτησης από το κάπνισμα;

Πώς δρα το NeuraSan® – η θεραπεία
απεξάρτησης από το κάπνισμα;

Το NeuraSan® είναι μια ενέσιμη θεραπεία απεξάρτησης
από το κάπνισμα χωρίς βελονισμό. Η θεραπεία
απεξάρτησης από το κάπνισμα NeuraSan® και το
αντίστοιχο φαρμακευτικό σκεύασμα NeuraSan® είναι
το αποτέλεσμα των ερευνών του Markus Gross. Η
θεραπεία απεξάρτησης από το κάπνισμα NeuraSan® του
Markus Gross προστατεύεται από το εμπορικό δίκαιο
και τη γερμανική υπηρεσία εμπορικών σημάτων και
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η θεραπεία απεξάρτησης
από το κάπνισμα NeuraSan® χορηγείται αποκλειστικά
από εμένα προσωπικά στο ιατρείο μου.

Η διακοπή του καπνίσματος είναι πάντοτε ένα ζήτημα
ισχυρής θέλησης. Ωστόσο, ακόμη κι αν δεν έχετε
την ισχυρή θέληση και διάθεση να διακόψετε, είτε το
πιστεύετε είτε όχι, το NeuraSan® έχει αποτέλεσμα! Κι
αυτό με μία μόνο θεραπεία για τη μεγάλη πλειοψηφία των
ασθενών. Δεν έχει σημασία πόσα τσιγάρα καπνίζετε ή για
πόσο διάστημα. Δεν έχει σημασία η ηλικία ή το φύλο σας.

Πόσο υψηλά είναι τα ποσοστά επιτυχίας
της θεραπείας απεξάρτησης NeuraSan®;

Και επιπλέον: Μετά τη θεραπεία με NeuraSan®, αυτοί
οι ασθενείς ένιωθαν σαν να μην κάπνιζαν ποτέ στο
παρελθόν.

Η σκέψη για ένα τσιγάρο μπορεί να περνά πού και πού
από το μυαλό σας υπό ορισμένες συνθήκες – όμως,
με τη βοήθεια του NeuraSan® μπορείτε τα απαλλαγείτε
γρήγορα από αυτή. Αν, λοιπόν, δεν ταλαιπωρείστε από
συμπτώματα στέρησης ή τη λαχτάρα για τσιγάρο, όπως
και η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών μας, το αν θα
παραμένετε στο εξής άκαπνοι εξαρτάται αποκλειστικά
από εσάς. Το NeuraSan® σας υποστηρίζει σε αυτή
την προσπάθεια. Λάβετε υπόψη το εξής: Η δράση της
ενέσιμης θεραπείας NeuraSan® διαρκεί μόνο για όσο
διάστημα δεν χορηγείτε νικοτίνη στον οργανισμό σας.

Αρκεί μια θεραπεία με το
NeuraSan® – τη θεραπεία
απεξάρτησης από το κάπνισμα;

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, η μεγάλη πλειοψηφία
των ασθενών είχε θετικά αποτελέσματα από την ενέσιμη
θεραπεία NeuraSan® – κι αυτό με μία μόνο εφαρμογή.
Θετικά αποτελέσματα σημαίνει ότι οι ασθενείς δεν
παρουσιάζουν συμπτώματα στέρησης μετά την έναρξη
της δράσης του φαρμάκου.
Δεν παρατηρείται κανένα από τα ακόλουθα προβλήματα:
νευρικότητα/διαταραχές συγκέντρωσης
επίμονες σκέψεις για τσιγάρο
επιθετικότητα/κατάθλιψη
διάθεση για κατανάλωση μέτριων ποσοτήτων αλκοόλ
μετάθεση του εθισμού υπό μορφή ανεξέλεγκτης
κατανάλωσης τροφής
δεν παρατηρούνται προβλήματα παραμονής σε 		
χώρους καπνιστών – δηλαδή παθητικό κάπνισμα
δεν παρατηρείται ανάγκη για τσιγάρο σε αγχώδεις
καταστάσεις

Για πόσο διάστημα δρα το NeuraSan®
η θεραπεία απεξάρτησης από το
κάπνισμα;

Παρά τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας του NeuraSan®,
ένας μικρός αριθμός ασθενών δεν αντιλαμβάνεται
τα άμεσα αποτελέσματα του φαρμάκου, ακόμη κι αν
πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. Για αυτά τα άτομα μια
θεραπεία δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει να υποβληθούν σε
μία ή ακόμη και δύο επαναληπτικές θεραπείες.

Πότε αρχίζει η δράση του NeuraSan®
της θεραπείας απεξάρτησης από το
κάπνισμα;

Τι είναι η επαναληπτική θεραπεία;

Η πλήρης δράση του NeuraSan® μπορεί να εμφανιστεί
από 10 λεπτά, δηλαδή αμέσως μετά τη θεραπεία,
έως και 24 ώρες αργότερα. Σημαντικό: Στο διάστημα
αυτό απαγορεύεται η ενεργή κατανάλωση νικοτίνης σε
οποιαδήποτε μορφή.

Επαναληπτική θεραπεία σημαίνει: Ο ασθενής λαμβάνει
μια υψηλότερη δόση του φαρμακευτικού σκευάσματος
NeuraSan®. Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπεται να
καπνίζετε ανάμεσα στις θεραπείες! Μόνο τότε θα έχετε τη
δυνατότητα να διακόψετε επιτυχώς το κάπνισμα!

Σημαντικό: Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η
κατανάλωση νικοτίνης σε οποιαδήποτε μορφή.

