NeuraSan® – Sigara Bırakma Terapisi
Ne Kadar Süre Etkili Kalıyor?
Bazı durumlarda tekrar sigara içme isteği her zaman
aklınıza gelebilir, fakat NeuraSan® ile bu düşünceyi
çabucak unutursunuz. Terapi uygulanan hastaların
birçoğunda olduğu gibi siz de sigarayı bıraktıktan
sonra sigara krizlerine girmediğinizde veya tekrar
sigara içme isteği duymadığınızda bundan sonra
sigara içmeyen biri olarak kalmanız nefsinize bağlıdır.
NeuraSan® bu konuda sizi destekleyecektir.
Bu noktaya dikkat edin: NeuraSan® enjeksiyon
terapisi vücudunuza tekrar nikotin girinceye kadar
etkili kalır!

Bir Seanslık NeuraSan – Sigara
Bırakma Terapisi Yeterli Oluyor mu?
®

Bugüne kadar NeuraSan® terapisi sonucunda
elde etmiş olduğum yüksek başarı oranına rağmen
hastaların birkaçında, hangi kriterlere ait olurlarsa
olsunlar tedavi direkt etkili olmadı. Bu kişiler için bir
seanslık terapi yeterli olmadı. Kendilerine bir veya iki
seans daha terapi uygulamak gerekti.
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Sigarayý býrakma yolunda baþarýlý olmanýz dileðiyle
Doðal Yöntemler Ýle Tedavi Uzmaný ve NeuraSan®
Terapisti

Önemli: Seanslar arasındaki süre içinde hangi şekilde
olursa olsun nikotin alınması yasaktır.

Sigara Bırakma Terapisi

İlave Terapi Seansı Uygulaması Nasıl
Oluyor?
İlave terapi seansının anlamı: Hastaya daha yüksek
dozajlı NeuraSan® enjeksiyonu uygulanıyor.
Seanslar arasındaki süre içinde sigara içmeniz
yasaktır! Sadece bu şekilde sigarayı başarılı bir şekilde
bırakmanız mümkün olacaktır!
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Markus Gross

NeuraSan® – Sigara Bırakma
Terapisi Nedir?

NeuraSan® – Sigara Bırakma Terapisi
Nasıl Etki Ediyor?

NeuraSan® – Sigara Bırakma Terapisi
Ne Kadar Süre Etkili Kalıyor?

NeuraSan® sigara bırakma tedavisinde uygulanan bir
enjeksiyon terapisidir. Bu bir akupunktur terapisi değildir.
NeuraSan® sigara bırakma tedavisi ve ilgili NeuraSan®
terapisi Markus Gross’un araştırma ve geliştirme
çalışmasının bir ürünüdür. Markus Gross yöntemi
NeuraSan® – sigara bırakma terapi markası Alman
Marka ve Patent Dairesi tarafından tescil edilmiştir.
NeuraSan® sigara bırakma enjeksiyon terapisini sadece
ben sunuyorum ve kendi muayenemde uyguluyorum.

Sigarayı bırakmak daima aşırı bir azim ve istek işidir.
Sigarayı bırakma isteğini kendinizde bulamadığınızda
dahi ister inanın ister inanmayın NeuraSan® etkili olur!
Tedavi gören haastaların büyük bir çoğunluğu sadece
bir seansta sigarayı bırakmıştır. Bu terapide önceden
günde kaç sigara içtiğiniz veya kaç yıldan beri sigara
içiyor ve kaç yaşında olmanız veya cinsiyetiniz hiç önemli
değildir.

Bazı durumlarda tekrar sigara içme isteği her zaman
aklınıza gelebilir, fakat NeuraSan® ile bu düşünceyi
çabucak unutursunuz. Terapi uygulanan hastaların
birçoğunda olduğu gibi siz de sigarayı bıraktıktan sonra
sigara krizlerine girmediğinizde veya tekrar sigara içme
isteği duymadığınızda bundan sonra sigara içmeyen
biri olarak kalmanız nefsinize bağlıdır. NeuraSan® bu
konuda sizi destekleyecektir.
Bu noktaya dikkat edin: NeuraSan® enjeksiyon terapisi
vücudunuza tekrar nikotin girinceye kadar etkili kalır!

NeuraSan® – Sigara Bırakma
Terapisinin Başarı Oranı Nedir?

Bir Seanslık NeuraSan® – Sigara
Bırakma Terapisi Yeterli Oluyor mu?

Yapmış olduğumuz gözlemlerde, NeuraSan® enjeksiyon
terapisi ile tedavi gören sigara bağımlılarının büyük bir
çoğunluğu sadece bir seansda sigarayı bırakmışlardır!
Sigara bağımlıları bu terapiden sonra herhangi bir sigara
krizine girmemişlerdir.
Aşağıda açıklanan sorunlardan hiçbiri görülmemiştir:
Sinirlilik / Konsantrasyon bozukluğu
Sürekli sigarayı düşünme
Agresif / Depresif ruh hali
Şiddetli sigara arzusu veya yüksek miktarda alkol 		
bağımlılığı
Kontrolsüzce yemek yiyerek bağımlılığını başka yöne
kaydırma
Sigara içilen odada bulunduklarında, yani pasif sigara
içicisi olarak herhangi bir problem yaşama
Stresli durumlarda sigara içme isteği
Hatta NeuraSan® terapisi uygulanan bu hastalar
kendilerini sanki önceden hiç sigara içmemiş gibi
hissetmişlerdir.

Bugüne kadar NeuraSan® terapisi sonucunda elde
etmiş olduğum yüksek başarı oranına rağmen hastaların
birkaçında, hangi kriterlere ait olurlarsa olsunlar tedavi
direkt etkili olmadı. Bu kişiler için bir seanslık terapi
yeterli olmadı. Kendilerine bir veya iki seans daha terapi
uygulamak gerekti.

NeuraSan® – Sigara Bırakma
Terapisinin Etkisi Ne Zaman Başlıyor?
NeuraSan® tedavisinin tam etkisi, tedavinin hemen
sonrasında 10 dakika ile 24 saat arasında başlıyor.
Önemli: Bu süre içinde hangi şekilde olursa olsun nikotin
alınması yasaktır.

Önemli: Seanslar arasındaki süre içinde hangi şekilde
olursa olsun nikotin alınması yasaktır.

İlave Terapi Seansı Uygulaması Nasıl
Oluyor?
İlave terapi seansının anlamı: Hastaya daha yüksek
dozajlı NeuraSan® enjeksiyonu uygulanıyor.
Seanslar arasındaki süre içinde sigara içmeniz
yasaktır! Sadece bu şekilde sigarayı başarılı bir şekilde
bırakmanız mümkün olacaktır!

