Kiedy jest konieczne dodatkowe
spotkanie terapeutyczne?
Jest ono konieczne w przypadku wystąpienia
problemów po pierwszym zastrzyku NeuraSan®.
Chodzi tutaj o objawy głodu nikotynowego, takie
jak niepokój, kłopoty z koncentracją, agresja – n.p.
niekontrolowane napady gniewu, depresja – np.
spazmatyczny płacz, niepohamowany apetyt, silny
pociąg do palenia (wyrażający się m. in. nieustannym
myśleniem o papierosach, urojeniami wzrokowymi
związanymi z papierosami itp.) Każdy z wymienionych
symptomów wymaga terapii dodatkowej. Oferujemy
spotkania terapeutyczne w krótkich terminach.

Na czym polega terapia
antynikonynowa NeuraSan®?
Preparatu terapeutyczney NeuraSan® produkowany
jest według mojej recepty, wyłącznie na bazie
składników homeopatycznych. Ponadto w skład
NeuraSan® wchodzi 0,5% środka znieczulającego
o działaniu lokalnym. Umożliwia on bezbolesne
wykonanie zastrzyku. W trakcie terapii z
zastosowaniem NeuraSan®, wstrzyknięcie preparatu
w okolicach ucha aktywuje tzw. idealne punkty
NeuraSan®. W przeciwieństwie do wielu innych terapii
naśladujących naszą metodę, NeuraSan® nie jest
tylko środkiem znieczulającym o działaniu lokalnym,
pozbawionym innych składników, lecz preparatem
leczniczym na bazie roślinnej. Na życzenie pacjenta
jest możliwe wykonanie zastrzyku NeuraSan® bez
środka znieczulającego.
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Najlepsze życzenia wszystkim nowym niepalącym składa
Wasz homeopata i wynalazca terapii NeuraSan®

Nareszcie koniec z paleniem!

Tylko oryginalna terapia NeuraSan® pomoże Ci
pokonać uzależnienie od nikotyny
Markus Gross

Twórca terapii odwykowej dla
palaczy Neurasan

Czym jest terapia antynikonynowa
NeuraSan®?

Jak działa terapia antynikotynowa
NeuraSan®?

Jak długo działa terapia antynikotynowa
NeuraSan®?

NeuraSan® jest zastrzykową terapią antynikontynową.
Nie jest ona akupunkturą. Terapia antynikotynowa
NeuraSan® i stosowany w jej trakcie preparat leczniczy
NeuraSan® zostały opracowane przez Markusa Grossa.
Znak handlowy NeuraSan® ‑ terapia antynikotynowa
według Marcusa Grossa, podlega ochronie prawnej
przez Niemiecki Urząd Patentowy i Ochrony Znaków
Handlowych. Zastrzykowa terapia antynikotynowa
NeuraSan® jest oferowana wyłącznie przeze mnie i
dostępna tylko w mojej przychodni.

Rzucenie palenia – to sprawa siły woli. Lecz nawet przy
jej braku, nawet jeżeli nie jesteś całkiem przekonany
co do rzucenia palenia, terapia NeuraSan® ‑ działa!
Była ona skuteczna w przypadku ogromnej większości
pacjentów – już po odbyciu jednego spotkania
terapeutycznego! Niezależnie od ilości wypalanych
papierosów i lat uzależnienia; bez względu na wiek i płeć
pacjenta!

Nie jest wykluczone, że od czasu do czasu może
pojawić się ochota zapalić – lecz NeuraSan® pomoże
Ci zwalczyć te pokusy. Jeżeli – jak ogromna większość
naszych pacjentów – jesteś wolny od objawów głodu
nikotynowego i pociągu do papierosa, to zależy już tylko
od Ciebie, czy chcesz pozostać niepalącym. NeuraSan®
Ci w tym pomoże! Należy jednak zwrócić uwagę na
fakt, ża działanie zastrzykowej terapii antynikotynowej
NeuraSan® trwa do momentu ponownego wprowadzenia
nikotyny do organizmu.

Na ile skuteczna jest terapia
antynikonynowa NeuraSan®?

Czy jedno spotkanie terapeutyczne
NeuraSan® jest wystarczające aby
przestać palić?

Na podstawie licznych obserwacji, terapia
zastrzykowa NeuraSan®, okazała się skuteczna w
przypadku poważnej większości naszych pacjentów –
wystarczyło dla tego jedno spotkanie terapeutyczne.
Miarą skuteczności terapii jest brak objawów głodu
nikotynowego po aplikacji preparatu.
Nie występują żadne z niżej wymienionych symptomów,
takich jak:
niepokój/kłopoty z koncentracją
przymus nieustannego myślenia o papierosach
agresywność / depresja
żądza palenia i temu podobne skojarzenia, 			
występujące podczas konsumpcji alkoholu
zastąpienie nikotynizmu przez niekontrolowany apetyt
dyskomfort w pomieszczeniu z innymi palącymi, tzn.
palenie pasywne
głód niktynowy w sytuacjach stresowych
Skutet jest nawet lepszy: Po terapii z zastosowaniem
NeuraSan®, pacjenci czują się tak, jak gdyby nigdy w
życiu nie byli palaczami.

Kiedy zaczyna się działanie terapii
antynikotynowej NeuraSan®?
Okres, w którym pojawia się pełny efekt terapeutyczny
NeuraSan®, wynosi od 10 minut – tzn. następuje
prawie natychmiast po wykonaniu zastrzyku – do 24
godzin. Ważne! W tym okresie wszelkie formy aktywnej
konsumpcji nikotyny so bezwzględnie zabronione!

Mimo wielkich sukcesów terapii NeuraSan®, pewna
ilość pacjentów, niezależnie od jakichkolwiek
czynników zewnętrznych, nie odczuwa pełnego efektu
terapeutycznego. Dla tej grupy osób jedno spotkanie
terapeutyczne jest niewystarczające. Muszą one wziąć
udział w jednym lub dwóch dodatkowych spotkaniach
terapeutycznych.
Ważne! W tym okresie wszelkie formy aktywnej
konsumpcji nikotyny so bezwzględnie zabronione!

Czym jest dodatkowe spotkanie
terapeutyczne?
Podczas dodatkowego spotkania terapeutycznego,
pacjent otrzymuje podwyższoną dawkę preparatu
terapeutycznego NeuraSan®. Należy pamiętać, że w
okresie pomiędzy spotkaniami terapeutycznymi palenie
jest zabronione. Tylko stosując się do tego zakazu,
można rzeczywiście rzucić palenie.

