


Η ιδέα του προϊόντος:

Η βασική ιδέα είναι η
δημιουργία ενός

προϊόντος με ευρεία
κλίμακα εφαρμογής και

αποτελεσμάτων, που είναι
επιπλέον εξαιρετικά

καινοτόμο, τόσο ως προς
την παραγωγή και την

τεχνολογία του, όσο και
στην εκπληκτική του

αποτελεσματικότητα σε
σύγκριση με άλλα

προϊόντα.
Υποστηρίζει και συμπληρώνει τις
συστημικές (εσωτερικές) θεραπείες που
έχουν αναπτυχθεί με τα προϊόντα μας.



Δημιουργία:

• Το προϊόν περιέχει
οργανικά/φυσικά συστατικά τα
οποία χρησιμοποιούνται χιλιάδες
χρόνια τώρα στους ανθρώπους,
τα οποία έχουν εξαχθεί από τις
πρώτες ύλες με εξειδικευμένες,
αν και απλές και ήπιες φυσικές
διαδικασίες, χωρίς να
τροποποιηθούν, και οι χώροι
προέλευσης των οποίων –απ’
όσο μπορούμε να γνωρίζουμε–
δεν έχουν προσβληθεί από τη
μόλυνση του περιβάλλοντος ή
του πολιτισμού, και δεν έχουν
υποστεί αλλοιώσεις.

Κύρια προτεραιότητά μας
είναι τα βασικά συστατικά

καθώς και το τελικό
προϊόν, να διατηρήσουν

την κωδικοποιημένη
πληροφορία τους.



Η φόρμουλα του προϊόντος έχει μοναδικές ιδιότητες
και δομή, συνιστά παγκόσμια αποκλειστικότητα.

Περιέχει μια λιποποικίλη,
προεπαφική φασική νανοδομή,
που ενεργοποιείται μόνο εάν η

τεχνολογία ανάμειξης των
συστατικών και οι συνθήκες είναι

κατάλληλες, και που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί άμεσα από τα

κύτταρα. Η ικανότητα διείσδυσής
της και η αποτελεσματικότητά

της είναι εξαιρετικές. Δημιουργεί
μια ασπίδα ατμού γύρω από την

προσβεβλημένη επιφάνεια,
δημιουργώντας έτσι μια

προληπτική δράση σε άλλη
διάσταση.



• Διεγείροντας τα
κατάλληλα κέντρα του
εγκεφάλου, συμβάλλει
στη λειτουργία του
ορμονικού συστήματος,
ενεργοποιώντας κατ’ αυτό
τον τρόπο την πολύπλοκη
δράση του, σε συνδυασμό
με τους μηχανισμούς του
σώματος της αυτοίασης
και της καταπολέμησης
του πόνου.



Κατά τη διάρκεια εργαστηριακών
δοκιμών, το SPRAY είχε μια

ευρείας κλίμακας Gram-θετική
και Gram-αρνητική

βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα
δράση, ενώ συγχρόνως μείωσε
αποτελεσματικά τις φλεγμονές.
Σε αισθητά μικρή συγκέντρωση,

δρα αποτελεσματικά κατά το
MRSA (χρυσίζων

σταφυλόκοκκος ανθεκτικός στη
μεθικιλλίνη), υπεύθυνο για τη

πλειοψηφία των μολύνσεων στα
νοσοκομεία.



Εμπειρίες επαγγελματιών

• Το σπρέι χρησιμοποιήθηκε σε πάνω από 100
πελάτες ινστιτούτου αισθητικής για τη μείωση
του πόνου και του ερεθισμού του δέρματος
μετά από αποτρίχωση με κερί, ιδίως στην
περιοχή του μπικίνι. Ο ψεκασμός αμέσως
μετά την αποτρίχωση με κερί, αντί για κάθε 2
με 4 ώρες, είχε 100% επιτυχία – ο πόνος
εξαφανίστηκε σε δευτερόλεπτα και δεν
παρουσιάστηκε ερεθισμός. Σύμφωνα με την
αισθητικό, δεν υπάρχει παρόμοιο προϊόν,
τόσο αποτελεσματικό, στην αγορά.



Στην ιατρική πρακτική, το προϊόν
χρησιμοποιείται δοκιμαστικά σε τακτά
χρονικά διαστήματα – για τη θεραπεία

έντονων επιφανειακών και βαθιών
τραυμάτων, όποια κι αν είναι η

σοβαρότητα και έκτασή τους. Μετά τον
πρώτο καθαρισμό της πληγής (ισοτονικό

πλύσιμο, αφαίρεση της μόλυνσης), το
προϊόν ψεκάζεται στη βάση της πληγής και
στο περιβάλλον δέρμα, εφαρμόζεται γάζα,

που αλλάζει δυο φορές την ημέρα, και
ψεκάζουμε πάλι κατά την αλλαγή. Σε 2-3
ημέρες, παρατηρείται έντονη εκβλάστηση

στη βάση της πληγής, σε 4-5 ημέρες τα
όρια της πληγής συρρικνώνονται, σε 6-10

ημέρες η εκβλάστηση φθάνει την
επιφάνεια του δέρματος. Σε 12-14 ημέρες
η πληγή έχει κλείσει και επιθηλιοποιηθεί .

Η ιατρική πρακτική εμπειρία έδειξε ότι δεν προκύπτει φλεγμονή, ο χρόνος
επούλωσης μειώνεται κατά 40-60%(!) και οι ασθενείς αναφέρουν την άνευ
πόνο ανάρρωσή τους.



Ένας ειδικός σε παθήσεις του δέρματος και
σε σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες
δοκίμασε το σπρέι σε ανδρικά γεννητικά
όργανα. Εάν χρησιμοποιηθεί μετά από
σεξουαλικές επαφές, προστατεύει από
λοιμώξεις, ή σταματά μια ήδη

υπάρχουσα λοίμωξη σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Αποδείχθηκε εξαιρετικά
αποτελεσματικό στην ακροπροσθία και
άλλες καλυμμένες επιφάνειες.
Συγκριτικά με άλλα προϊόντα, η
αποκατάσταση είναι δυο φορές πιο

γρήγορη και ανώδυνη. Τα
αποτελέσματα είναι θεαματικά σε
επιφάνειες που τρίβονται ή που δεν

εκτίθενται στον αέρα.



Στη δερματολογία, το σπρέι
εφαρμόστηκε σε ιδρωμένες,

ερεθισμένες επιφάνειες,
ειδικά σε περιπτώσεις

παχύσαρκων ανθρώπων.
Αποδείχθηκε πολύ

αποτελεσματικό – η
κοκκινισμένη, ερεθισμένη

επιφάνεια αποκαταστάθηκε
χωρίς ν’ αφήσει
συμπτώματα.



Στην τραυματολογία, το προϊόν απεδείχθη εξαιρετικά καλό στην πράξη, στην
θεραπεία μολυσμένων, ερεθισμένων πληγών.

• Ανάλογα με την βάση της πληγής και την έκκριση, σε 3-4
ημέρες, η φλεγμονή έχει εξαφανιστεί ή έχει περιοριστεί
αισθητά. Η εκβλάστηση στην βάση της πληγής ξεκινάει σε
5-6 ημέρες, η πληγή επουλώνεται και επιτυγχάνεται η
επιθηλιοποίηση εντός 12-14 ημερών. Μέσα σε 6 με 12
εβδομάδες, θεραπεύονται και οι πληγές με σημαντική
έλλειψη ιστού (σχίσιμο, δάγκωμα) επουλώνονται με μια
ελάχιστη ουλή ή χωρίς ν’ αφήσουν ίχνη.



Στην κτηνιατρική πρακτική,
χρησιμοποιήθηκε

μετεγχειρητικά, για τη
θεραπεία παρωνυχίας, την
πρόληψη γενικής σήψης,

κλπ. Η αποκατάσταση
είναι γρήγορη, ενώ μετά

τη θεραπεία,
παρατηρείται σαφή και
άμεση δραστηριότητα,

γεγονός που αποδεικνύει
τη δραστική

αποτελεσματικότητα του
προϊόντος στην

ανακούφιση του πόνου.



Στη γενική χειρουργική πρακτική,
Στη περίπτωση χρόνιου πρωκτικού

αποστήματος, ή συριγγίων στην
κοιλιακή χώρα ή μετά από εκτομή

κύστης, η ανάρρωση είναι
εξαιρετικά πιο σύντομη απ’ ό,τι
στις συνηθισμένες περιπτώσεις,

ενώ χάρη στην αναλγητική δράση
του προϊόντος, η ανεκτικότητα

στην θεραπεία είναι πιο μεγάλη.



• Ένας δερματολόγος
χρησιμοποίησε το
προϊόν για
επιφανειακά
τραύματα, μώλωπες
με απώλεια δέρματος
και εγκαύματα
διαφορετικής έκτασης
και βαθμού, με καλά
αποτελέσματα, ενώ
διαπίστωσε ένα
εκπληκτικά σύντομο
διάστημα επούλωσης.



• Ένας 39χρονος ασθενής με διαβήτη έχει
ανοιχτή πληγή στον σπασμένο αστράγαλο, η
οποία δεν επουλώνεται αλλά εμφανίζει
εξέλκωση. Οι ιατροί προτείνουν μερικό
ακρωτηριασμό, αλλά ο ασθενής αρνείται. Η
κατάληξη δεν αναμένεται να είναι καλή, διότι
θα πρέπει να αφαιρεθούν κομμάτια νεκρού
οστού από την εξελκωμένη πληγή. Ο ασθενής
συνεχίζει να αρνείται τον ακρωτηριασμό.

Ο ασθενής δέχεται θεραπεία με το σπρέι. Μετά από 10
εβδομάδες, παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο,

πλήρως θεραπευμένος, με μια μικρή ουλή. Μετά την
θεραπεία, ο ασθενής μπορεί να περπατήσει χωρίς

πρόβλημα, ενώ ο οστικός ιστός που είχε αφαιρεθεί, έχει
αποκατασταθεί μερικώς.



Ένας 78χρονος ασθενής
υποφέρει από σοβαρό

κρυοπάγημα στα δάκτυλα του
δεξιού χεριού του. Αρνήθηκε

τον ακρωτηριασμό,
επιλέγοντας την θεραπεία με
το σπρέι για 12 εβδομάδες.
Τρία εκ των πέντε δακτύλων

του αποκαταστάθηκαν
πλήρως, τα δυο άλλα

παρουσίασαν μια μικρή
παραμόρφωση του νυχιού.

Μετά την θεραπεία, ο ασθενής
χρησιμοποιεί το χέρι του χωρίς

πρόβλημα.



• Ένας 80χρονος ασθενής υπέφερε από
εγκαύματα σε 30% της επιφάνειας του
σώματός του, και εγκαύματα δευτέρου
βαθμού. Οι πιθανότητες επιβίωσής του είναι
μηδαμινές. Η κλινική θεραπεία δεν έχει
αποτέλεσμα, η παραγωγή ιστού έχει
σταματήσει. Ως ύστατη λύση, δέχεται μια
θεραπεία με το σπρέι. Σε 8 εβδομάδες μετά
το ατύχημα, το 91% της προσβεβλημένης
επιφάνειας έχει αποκατασταθεί. Ο ασθενής
αναφέρει ίαση χωρίς πόνο.



• Σε ένα εργοστάσιο, η εμπειρία ενός
ιατρού εργασίας που
χρησιμοποίησε το σπρέι για την
θεραπεία εργατών που υπόκειντο
σε σκληρή σωματική εργασία,
έδειξε ότι η χρήση στο δέρμα, μια
ώρα μετά την δημιουργία
φλεγμονής, είχε ως αποτέλεσμα την
αναστολή κατά 70% μετά από 3-5
ώρες, ενώ η εφαρμογή που
ξεκινούσε αμέσως μετά την
εμφάνιση της φλεγμονής, είχε ως
αποτέλεσμα την άμεση, θεαματική
ανακούφιση (υποχώρηση
φλεγμονής) κατά πάνω από 90%.



Η χρήση του σπρέι
για αντιμετώπιση
εξελκώσεων ή ελκών
κατακλίσεως σε
περιπτώσεις ασθενών
με διαβήτη ή
καθηλωμένων μόνιμα
στο κρεβάτι, καθώς
και για δέρμα με
περγαµηνοειδή
υφή, λόγω γήρατος ή
στεροειδών, έχει
αποδειχθεί ιδιαίτερα
αποτελεσματική.

Οι ασθενείς χωρίς ελπίδα που είχαν
υποστεί θεραπεία με βάση το

νοσοκομειακό πρωτόκολλο και άλλες
εναλλακτικές διαδικασίες σε διάφορα

νοσοκομεία, χωρίς αποτέλεσμα,
αποκαταστάθηκαν πλήρως.



• Ένας νεαρός ασθενή, μετά από
επέμβαση στον πνεύμονα,
αναρρώνει με μια χηλοειδή
ουλή. Μια πλαστική επέμβαση
χειροτερεύει την κατάσταση.
Τελικά, δέχεται θεραπεία με το
σπρέι για 8 εβδομάδες. Σε 2
εβδομάδες, η ουλή άρχισε να
συρρικνώνεται, σε 6 εβδομάδες,
είχε μείνει μια κανονική ουλή,
σε 8 εβδομάδες, η ουλή ίσα που
φαίνονταν. Ο ασθενής
ικανοποιήθηκε και έπαψε να
διαμαρτύρεται .



Σε περιπτώσεις ασθενών
που διαμαρτύρονται για

τραβηγμένο δέρμα,
μόνιμη κυτταρίτιδα ή

δερματικές ραβδώσεις
λόγω ξαφνικής απώλειας

βάρους
(λιποαναρρόφηση,

αυστηρή δίαιτα
αδυνατίσματος), η

βελτίωση είναι ορατή
μετά από μερικές

εβδομάδες θεραπείας.



Σε περιπτώσεις ασθενών που
διαμαρτύρονται για

τραβηγμένο δέρμα, μόνιμη
κυτταρίτιδα ή δερματικές
ραβδώσεις λόγω ξαφνικής

απώλειας βάρους
(λιποαναρρόφηση, αυστηρή

δίαιτα αδυνατίσματος), η
βελτίωση είναι ορατή μετά

από μερικές εβδομάδες
θεραπείας.



• Μετά από επέμβαση
στα δόντια, τα
αποστήματα που έχουν
δημιουργηθεί,
συρρικνώνονται με την
εφαρμογή του σπρέι,
και εξαφανίζονται σε
μερικές ημέρες.



• Χρόνιες,
υποτροπιάζουσες,
ιγμορίτιδες που
έχουν
αντιμετωπιστεί
παλαιότερα με
χειρουργική
επέμβαση,
θεραπεύονται μετά
από εφαρμογή του
σπρέι.



• Αθλητής
διαμαρτύρεται για
χρόνιο πόνο στη
κνήμη, λόγω
εντατικής άσκησης.
Μετά από ψεκασμό,
ο πόνος μειώνεται κι
έπειτα εξαφανίζεται,
η αντοχή του
αυξάνεται.



• Μωρό που υποφέρει
από χρόνιο πόνο στην
κοιλιακή χώρα δεν
ανταποκρίνεται σε
παραδοσιακές
μεθόδους θεραπείας.

Το σπρέι εφαρμόζεται στην περιοχή
γύρω από την κοιλιά του μωρού, όπου

γίνεται ένα απαλό μασάζ, ανά ώρα. Μετά
την τέταρτη εφαρμογή, το μωρό αφοδεύει

και κοιμάται για 19 ώρες. Κατόπιν
τούτου, έχει θεραπευθεί πλήρως.



• Η εξέταση ασθενούς που
διαμαρτύρεται για
οσφυϊκό πόνο, δείχνει
δισκοπάθεια. Προτείνεται
χειρουργική επέμβαση, η
οποία απορρίπτει από τον
ασθενή. Μετά από
θεραπεία με το σπρέι, τα
συμπτώματα μειώνονται κι
έπειτα εξαφανίζονται.
Ακολουθεί
φυσικοθεραπεία για
ορισμένο χρονικό
διάστημα και η πλήρης
αποκατάσταση έχει
ολοκληρωθεί.



• Η αφαίρεση με
χειρουργική τομή
προτείνεται για ένα
εκφυλιστικό σημάδι εκ
γενετής, λύση που
απορρίπτεται από τον
ασθενή. Με ψεκασμό,
το εκ γενετής σημάδι
υποχωρεί κι έπειτα
πέφτει, χωρίς ν’ αφήσει
ούλή.



Λόγω συνεχούς πόνου
στον αυχένα, ένας

ασθενής δεν μπορούσε
να εργαστεί ούτε να
κοιμηθεί, η ποιότητα

ζωής του επιδεινώνονταν.
Με την βοήθεια του

σπρέι, η κατάστασή του
βελτιώθηκε αισθητά

μέσα σε μια εβδομάδα,
ενώ η φλεγμονή

εξαφανίσθηκε και
βελτιώθηκε η στάση του

σώματός του.



Το σπρέι εφαρμόζεται
επίσης στην αντιμετώπιση
πόνων των αιμορροΐδων.

Το φαινόμενο εξαλείφεται
σε μερικές ημέρες, πόνος

και κνησμός εξαφανίζονται
ραγδαία.



• Σε ινστιτούτα
αισθητικής, το σπρέι
χρησιμοποιείται σε
περιπτώσεις όπου το
ερεθισμένο, γεμάτο
σπυριά δέρμα δεν
ανταποκρίνεται σε
άλλες θεραπείες. Η
έκπληκτη αισθητικός
αναφέρει ταχεία και
πλήρη αποκατάσταση,
χωρίς ουλές ή
μικροσημάδια, ενώ δεν
είναι αναγκαία ο όποια
περαιτέρω θεραπεία.



• Στα εκτροφεία σκύλων,
πραγματοποιούνται
συχνά επεμβάσεις
κρυψορχιδίας. Με την
χρήση του σπρέι, οι
επεμβάσεις γίνονται
χωρίς θανάτους ζώων,
δεν προκύπτει σηψαιμία,
τα ζωντανά αναρρώνουν
πολύ πιο γρήγορα και
είναι σύντομα ενεργά.



Ένας διεθνούς εμβέλειας
ταξιδιωτικός πράκτορας,

ειδικευμένος στις
περιπετειώδεις αποδράσεις,
δεν ταξιδεύει ποτέ χωρίς το

σπρέι. Το χρησιμοποιεί
επιτυχώς στην αντιμετώπιση

σχεδόν όλων των τραυμάτων –
ανοιχτών ή εσωτερικών – που

προκύπτουν κατά τις
εκδρομές. Χάρη στην γρήγορη
επίδρασή του κατά τον πόνο

και τις φλεγμονές, η θεραπεία
σε νοσοκομείο αποφεύγεται

πολύ συχνά, ενώ οι ταξιδιώτες
μπορούνε να πάνε σπίτια τους.

Στις περισσότερες των
περιπτώσεων, δεν υπάρχει
ανάγκη για περαιτέρω κατ’

οίκον θεραπεία.



Το σπρέι
χρησιμοποιείται τακτικά

σε κατασκηνώσεις
παιδιών για την επιτυχή

αντιμετώπιση
τσιμπημάτων,

επιφανειακών πληγών
και κοψιμάτων. Τα ίδια
τα παιδιά ζητάνε να τα

ψεκάσουν όταν
προκύπτει πρόβλημα.



• Ένας αθλητής δαγκώνεται από
σκύλο κατά την διάρκεια
προπόνησης στην εξοχή. Έχει
πάντα μαζί του το σπρέι για την
αντιμετώπιση καθημερινών
μικροτραυματισμών και πόνων
που προκύπτουν, έτσι ψεκάζει
αμέσως την βαθιά πληγή, και το
σχισμένο δέρμα. Αποφεύγεται η
σήψη, η πληγή επουλώνεται
πολύ γρήγορα αφήνοντας μια
μικρή ουλή. Ο αθλητής
αναρρώνει εξαιρετικά σύντομα
και λαμβάνει μάλιστα μέρος
στους προγραμματισμένους
αγώνες εκείνης της περιόδου.



• Οι νοσηλευτές
ηλικιωμένων ατόμων
χρησιμοποιούν αυτό το
προϊόν για την μείωση
του πόνου, τις
κατακλίσεις, τα έλκη
και άλλες πληγές. Μετά
ένα σύντομο χρονικό
διάστημα, οι ασθενείς
αρνούνται τις
παραδοσιακές
θεραπείες και ζητάνε
ρητά να το σπρέι.



• Μια ασθενής πήγε στο ιατρό με
γυναικολογικά προβλήματα. Οι
μικροβιολογικές εξετάσεις έδειξαν
μόλυνση από μύκητες/βακτήρια,
και χορηγήθηκαν φάρμακα στην
ασθενής, καθώς και τοπική
θεραπεία με πλύσεις. Είχε όμως
αντίδραση, ενώ η μόλυνση
υποτροπίαζε συχνά. Προτάθηκε ο
ψεκασμός του συντρόφου της και η
εφαρμογή κολπικού υπόθετου από
την ίδια φόρμουλα που περιέχεται
στο σπρέι. Μέσα σε μια εβδομάδα,
η εργαστηριακή καλλιέργεια έδειξε
εξάλειψη της μόλυνσης και
εξαφάνιση των ενοχλήσεων. Η
ασθενής ανέφερε δε ότι ο χρόνιος
κολπικός πόνος που διεγείρονταν
κατά την χρήση των γεννητικών
οργάνων της, εξαφανίστηκε. Μετά
από έναν μήνα, ο έλεγχος
διαπίστωσε την πλήρη ανάρρωση
και την εξάλειψη κάθε πόνου.



Οι εργάτες που εκτίθενται σε
υπερβολική ηλιακή

ακτινοβολία χρησιμοποιούν
το σπρέι σε περίπτωση

ηλιοκάματος . Αναφέρουν
άμεση ανακούφιση

(δρόσισμα) και περιορισμό
του ερεθισμού στο δέρμα.



• Ο οδοντίατρος ψεκάζει
τα ούλα που ματώνουν
και πάσχουν από
υφίζηση (υποχώρηση
ούλων). Ο ασθενής
αναρρώνει γρήγορα, το
μάτωμα σταματάει. Σε
δυο εβδομάδες, η
υφίζηση έχει
εξαφανιστεί. Σε έναν
μήνα, ο ασθενής
αναφέρει ότι τα
«χαλαρά» δόντια έχουν
σταθεροποιηθεί (δεν
κουνάνε).



• Λόγω φλεγμονής, ο οδοντίατρος δεν
μπορούσε να θεραπεύσει το δόντι, ο
ασθενής δεν ανταποκρινόταν στην
φαρμακευτική αγωγή,
παρουσιάζεται απόστημα στη
περιοχή γύρω από το δόντι.
Τοποθετείται επίπωμα εμποτισμένο
με το σπρέι δίπλα στο ούλο, και
μέσα σε μισή ώρα παρατηρείται
μείωση της φλεγμονής, ο ασθενής
αναφέρει ραγδαία ανακούφιση από
τον πόνο. Ο οδοντίατρος επιχειρεί
θεραπεία του δοντιού και άνοιγμα
του αποστήματος. Η επέμβαση
πετυχαίνει. Η αποκατάσταση έχει
ολοκληρωθεί την τρίτη ημέρα.



Στα επείγοντα, ένα αμβλύ,
μωλωπισμένο τραύμα
αντιμετωπίζεται με το

σπρέι. Ο ασθενής
ανακουφίζεται αμέσως

από τον πόνο, ο μώλωπας
σύντομα υποχωρεί. Ο

ιατρός που χρησιμοποίησε
το σπρέι ανέφερε
έκπληκτος ότι η

αποτελεσματικότητα του
προϊόντος μέσα από το

δέρμα υπερβαίνει
οποιαδήποτε γνωστή σε

αυτόν θεραπεία.



• Μπορούσε να περπατήσει, και λαμβάνει ιατρική βοήθεια
μετά από 50 ώρες. Αμέσως μετά το ατύχημα, ψέκασε το
προσβεβλημένο σημείο και τη γύρω περιοχή, και θυμάται
να χρησιμοποίησε το σπρέι άλλες 26 φορές πριν το δοχείο
αδειάσει. Δεν υπήρξε σήψη, μετά την χειρουργική
επέμβαση ο ασθενής ανάρρωσε γρήγορα με τη χρήση του
σπρέι. Οι πληγές επουλώθηκαν τόσο καλά που δεν
άφησαν σχεδόν κανένα ίχνος και δεν χρειάστηκε πλαστική
επέμβαση.

Αθλητής ακραίων αθλημάτων υπέστη
σοβαρό τραύμα στο πρόσωπο μετά

από πτώση. Δεν μπορούσε να
επικοινωνήσει, είχε σπασμένη γνάθο,
μισοσκισμένη, με πολλά σπασμένα
δόντια, και ρήξη δεξιάς πλευράς του

προσώπου κατά 12 πόντους.



Μια πληγωμένη περιοχή λόγω
έρπη στα γεννητικά όργανα

αντιμετωπίζεται επιτυχώς με
το σπρέι, και παρατηρείται
γρήγορη αποκατάσταση.



• Αισθητικά ενοχλητική
χηλοειδή ουλή που είχε
απομείνει μετά από
πλαστική προσώπου,
συρρικνώθηκε αισθητά
εντός δυο μηνών, ενώ
εξαφανίστηκε πλήρως
μέτα από άλλους
τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με την
χειρουργική πρακτική,

σε περιπτώσεις
πλήρους έλλειψης
δέρματος, το σπρέι

μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στους
λιπώδεις ιστούς, τους
μυώδεις ιστούς, τους

συνδετικούς ιστούς, τα
ελεύθερα τενόντια

μοσχεύματα και στην
επιφάνεια του οστού.



• Οστεομυελίτιδα που είχε
διαγνωστεί ως μη ιάσιμη,
θεραπεύτηκε με το σπρέι
που χρησιμοποιήθηκε στην
επιφάνεια του δοκιδώδους
οστού ή του φλοιώδους
οστού.

• Μετά από
μεταμόσχευση
δέρματος, το δέρμα δεν
αναπτυσσόταν στην
επιφάνεια για μερικούς
πόντους. Το σπρέι
έλυσε το πρόβλημα
ολοκληρωτικά και κατά
50-70% συντομότερα
απ’ ό,τι θα έκαναν τα
διαδεδομένα προϊόντα
της αγοράς.



Μια δερματίτιδα που
προκλήθηκε από πάνα

δεν αντιμετωπιζόταν με
τις κοινές μεθόδους. Ο

δερματολόγος
χορήγησε το σπρέι που

έλυσε το επίμονο
πρόβλημα μέσε σε

λίγες ημέρες.



• Μακρόχρονος βήχας
που δεν
αντιμετωπίζονταν ούτε
με αντιβιοτικά,
θεραπεύτηκε με το
σπρέι που χορηγήθηκε
στο νερό του
υγραντήρα.



• Σε έναν ασθενή που
υπέφερε από χρόνια
προστατίτιδα
χορηγήθηκε το
υπόθετο. Η φλεγμονή
σταμάτησε, τα
προβλήματα ούρησης
εξαφανίσθηκαν.

Ασθενής με καρκίνο του
προστάτη αντιμετωπίζεται

με υπόθετο και σπρέι. Η
κατάστασή του

βελτιώθηκε εκπληκτικά
γρήγορα, σε δυο μήνες

έπαψαν τα συμπτώματα.



• Ένα παιδί δυο ετών
μαγκώνει 4 δάκτυλα
μεταξύ της πόρτας και
του κουφώματος. Τα
δάκτυλα μελάνιασαν
και μάτωσαν.
Ψεκάστηκε όλη η
επιφάνεια των
δακτύλων. Σε μια
ώρα, το πρήξιμο είχε
εξαφανιστεί, το παιδί
χρησιμοποιούσε
κανονικά το χέρι του.
Τα ίχνη του
τραύματος είχαν
εξαφανιστεί την τρίτη
ημέρα.


