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2013. novemberében találkoztunk előszőr a Dr.Juice Co. termékeivel. Lehetőségünk
nyílt ezen termékek ingyenes kipróbálására is. Magánklinikánk elsősorban
gyógyszerek klinikai vizsgálatával foglalkozik, de emellett fontosnak tartjuk, hogy
betegeink olyan lehetőséghez is juthassanak, amelyek az egészségük megőrzésére és
fizikai–, egészségi állapotuk javítására irányul.
3 cukorbetegünk 6 hónapja napi rendszerességgel, illetve kúra szerűen fogyasztotta a
Szűz Vizet. Ezek a betegek régóta cukorbetegek, akik sajnos, már inzulinterápiára is
szorulnak. Cukorbetegségük mellett számtalan olyan betegségük van amely
befolyásolja egészségi állapotukat: magas vérnyomás, érrendszeri betegségek, izületi
problémák, túlsúly, emésztési problémák stb.
Jó lehetőségnek tűnt, hogy náluk kipróbáljuk ezt az egyszerű, de egyben csodálatos
terméket, a szűz vizet.
Bevallom kicsit szkeptikusan álltam előszőr a dologhoz, így megértem azokat akik
kétkedve viszonyul a szűz vízhez.
Betegeink elmondása szerint, amióta ezt a vizet isszák sokkal jobban érzik magukat,
jobban terhelhetőek, nagyobb mennyiséget is tudnak belőle fogyasztani. -Amit
természetesen nyugodt szívvel meg is tehetnek. - Csökkentek az izületi panaszaik,
javult az emésztésük. Amellett, hogy kiváló szomjoltó, elősegíti a szervezet
méregtelenítését is, ahogy a méreganyagok kiürülnek a szervezetükből, úgy
tapasztalják a jótékony hatását a víznek.
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Fontos kiemelni, hogy a víz nem gyógyszer, emellett a kötelezően előírt
gyógyszereket és terápiákat nem szabad abbahagyni, és a diétás előírásokat is be kell
tartani.
Ami viszont biztos, hogy azok a cukorbetegeink, akik évek óta küzdöttek
vércukorszint ingadozással, és csak folyamatos inzulinadag emeléssel tudták szinten
tartani vércukorszintjüket, 2 hónap szűz víz ivása után vissza tudtak állni az
inzulinadagolásnál meghatározott bázisterápiához. (Bázisterápia: az a minimum
inzulinadag, amely a vércukorszint egyensúlyban tartásához szükséges).
Most beszámolnék az érem másik oldaláról is, ami valójában mint kiderült mégsem a
másik oldala:
1 betegünk esetében úgy látszott nem jelentkezik a vízivás és a vízkúra jótékony
hatása. Hiába itta a beteg a vizet vérnyomása továbbra is ingadozott, vércukorszintje
nem volt megfelelő, folyamatosan magas szinten volt. Nem nagyon értettük, hogy 2
beteg esetében miért volt hatékony a szűz víz , egynél miért nem. Azonban elfogadtuk
ezt a tényt is (mivel a klinikai kísérletek alkalmával számtalanszor megtapasztaljuk,
hogy vannak olyan gyógyszerek, amik nem mindenkinél hatásosak). Felajánlottuk,
neki, hogy ha már nem akarja akkor nem kell a szűz vizet fogyasztania. Meglepő volt
a reagálása, mert annak ellenére, hogy nem érezte a szűz víz jótékony hatását, nem
akarta abbahagyni, folytatni szerette volna a tesztelést.
Kiderült, hogy a betegünk, nem itta meg a megfelelő vízmennyiséget, sőt volt olyan,
hogy naponta csak 2 dl vizet ivott meg, volt, hogy még annyit sem. Nem tartotta be a
cukorbetegek számára előírt diétát, sokszor evett olyan ételeket, amelyek kifejezetten
tilosnak számítanak a diéta során. Azóta már az előírások betartása mellett újra el
kezdte fogyasztani a vizet. Kiváncsian várjuk mi is, hogy most vajon milyen
eredményekről fog beszámolni betegünk.
2 betegünk azóta is szinte csak ezt a vizet fogyasztja. A vizsgálat ideje alatt, ha valami
oknál fogva csúsztunk a vízellátással, már aggódva hívtak, hogy mikor kaphatják meg
a következő adag vizüket. Mert addig amíg ez a víz tényleg jóízű, a többi vizen már
ők is érezték az ásványi anyagok ízét.
Összességében elmondható, hogy a víz ténylegesen elősegítette, hogy betegeink
jobban érezzék magukat, panaszaik csökkenjenek.
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