Quando precisa de um
pós-tratamento?
Se, após a primeira injecção de NeuraSan®, surgirem
problemas e, logo, sintomas de privação, tais
como nervosismo ou dificuldades de concentração,
agressões como acessos de fúria, depressões como
choros convulsivos, ataques de fome involuntários,
forte desejo de fumar (pensar nisso todo o dia, ver
cigarros onde não existem, etc.). Seja qual for o
sintoma que surge, venha imediatamente ao póstratamento. Connosco, é sempre possível marcar uma
consulta num prazo breve!

Substâncias do NeuraSan® – a terapia
de desabituação tabágica?
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A terapêutica NeuraSan® contém apenas substâncias
homeopáticas formuladas por mim. NeuraSan® está
misturado com um anestésico local a 0,5% para
permitir aos pacientes uma injecção indolor. No
tratamento com NeuraSan®, os chamados pontos
NeuraSan® ideais são activados através de uma
injecção na orelha. A terapia NeuraSan® não é, como
acontece em muitas imitações, um mero anestésico
local sem princípios activos, mas sim uma terapêutica
totalmente vegetal. É claro que o NeuraSan® pode
também, a pedido, ser injectado sem anestésico local.

O seu naturopata e terapeuta NeuraSan® deseja-lhe
tudo de bom na sua vida de não fumador

Ser finalmente não fumador!

Só a terapia NeuraSan® original ajuda-o a ganhar o
combate contra a dependência da nicotina.

Markus Gross

Fundador da Neurasan a terapia de desabituação tabágica

O que é o NeuraSan® – a terapia de
desabituação tabágica?
O NeuraSan® é uma terapia de injecção para a
desabituação tabágica que não envolve acupunctura.
A terapia de desabituação tabágica NeuraSan® e a
respectiva terapêutica NeuraSan® são o resultado de um
desenvolvimento de Markus Gross. A marca NeuraSan®
– a terapia de desabituação tabágica segundo Markus
Gross está protegida legalmente pelo Instituto Alemão
de Marcas e Patentes. A terapia de injecção NeuraSan®
para a desabituação tabágica ser-lhe-á receitada
exclusivamente por mim e apenas no meu consultório.

Qual o efeito de NeuraSan® – a terapia
de desabituação tabágica?
Deixar de fumar é sempre uma questão de força
de vontade. Mas mesmo que não tenha vontade
ou não esteja preparado para deixar de fumar,
independentemente de acreditar nisso ou não – o efeito
de NeuraSan® aparece! E, na esmagadora maioria dos
pacientes tratados, com apenas um tratamento. Não é
importante quantos cigarros fuma ou durante quanto
tempo fumou; pouca importa a sua idade ou sexo.

Qual a taxa de sucesso do NeuraSan® –
a terapia de desabituação tabágica?

Melhor ainda: após serem tratados com NeuraSan®,
estes pacientes sentiram-se como se nunca tivessem
fumado.

É possível que, em determinadas situações, se volte a
pensar em cigarros – mas com a ajuda de NeuraSan®,
consegue voltar a esquecer este desejo rapidamente.
Portanto, se não sentir, tal como a esmagadora maioria
dos pacientes, qualquer sintoma de privação ou desejo
de fumar um cigarro, querer manter-se não fumador
depende da sua vontade. NeuraSan® ajuda-o neste
processo. Tenha em atenção o seguinte: o efeito da
terapia de injecção NeuraSan® mantém-se até o corpo
voltar a receber nicotina!

Um tratamento com NeuraSan® –
a terapia de desabituação tabágica
é suficiente?

De acordo com os nossos estudos, a terapia de injecção
NeuraSan® alcançou com êxito o objectivo pretendido na
esmagadora maioria dos pacientes tratados – e isto com
apenas um tratamento! Êxito significa que os pacientes
não sentem quaisquer sintomas de privação após o início
da acção.
Não surgiu nenhum dos seguintes problemas:
Nervosismo/Dificuldades de concentração
Pensamento permanente em cigarros
Agressividade / Depressão
Desejos ou associações em conjunto com quantidades
moderadas de álcool
Substituição de vícios sob a forma de ataques de fome
incontroláveis
Nenhum problema em encontrar-se numa sala em 		
que se está a fumar – ou seja, em situação de fumador
passivo
E nenhum desejo em situações de stress

Qual a duração do efeito de
NeuraSan® – a terapia de desabituação
tabágica?

Quando começa o efeito de
NeuraSan® – a terapia de desabituação
tabágica?
O aparecimento do efeito completo de NeuraSan®
varia entre 10 minutos, ou seja, imediatamente após o
tratamento, e 24 horas. Importante: durante este período,
é proibido qualquer consumo activo de nicotina, seja de
que forma for.

Apesar da elevada taxa de êxito que, até agora,
consegui com o NeuraSan®, alguns (poucos) pacientes
tratados, independentemente dos critérios a que
correspondem, não conseguiram esta eficiência
imediata. Para estas pessoas, um único tratamento não
é suficiente. Devem receber um ou dois pós-tratamentos.
Importante: neste período de tempo, é proibido qualquer
consumo de nicotina, seja de que forma for.

Qual o significado de pós-tratamento?
Pós-tratamento significa que o paciente recebe uma
dosagem mais elevada da terapêutica NeuraSan®. Tenha
em atenção que não pode fumar entre cada tratamento
individual! Só assim conseguirá tornar-se não fumador!

