Mor og datter med sterke erfaringer
Cecilie (47) og Marie (12)
Min datter Marie fikk en Borreliose-infeksjon sommeren 2015, da hun var
10 år. Det startet med kraftige influensasymptomer, høy feber og utmattelse.
Etter halvannen uke fikk hun lammelse i halve ansiktet med akutt
sykehusinnleggelse.
Behandlingen var en kraftig antibiotika kur intravenøst i 2 uker. I etterkant
var hun veldig slapp og sliten, hadde dårlig appetitt og fikk vondt i magen
hver gang hun spiste. I tillegg hadde hun vondt andre steder i kroppen,
spesielt i leddene.
Etter anbefaling fra en venn, kjøpte jeg Vita Biosa og ga henne tre ganger
om dagen. Etter ca en uke på Vita Biosa, forsvant smertene i magen og
appetitten kom tilbake. Hun fikk gradvis mer energi og smertene i kroppen
forsvant.
Etter 1 måneds bruk, gikk hun ned fra 3 til 2 ganger om dagen og det har
hun fortsatt med siden. Dersom jeg glemmer å gi henne Vita Biosa et par dager på rad kommer symptomene
raskt tilbake. Hun er selv veldig bevisst på hva Vita Biosa gjør for kroppen hennes og passer på selv å ta det
hver dag. Hun sier at kroppen elsker det.
Jeg har selv cøliaki og har hele livet vært plaget med fordøyelsesbesvær og intoleranse mot en rekke matvarer.
Da jeg oppdaget den fantastiske effekten Vita Biosa hadde på Marie, begynte jeg selv å ta produktet.
Jeg merket rask forbedring i fordøyelsen og kjente på en generell velvære-følelse i kroppen.
Etterhvert testet jeg forsiktig ut matvarer jeg før måtte holde meg helt unna, og ble positivt overrasket.
Jeg tålte plutselig ting som jeg vanligvis blir ordentlig dårlig av. Jeg har prøvd en rekke ulike typer probiotika
gjennom årenes løp, og kan med hundre prosent sikkerhet si at Vita Biosa er den desidert beste.
Det er ingen annen probiotika som har gitt meg en så tydelig positiv effekt på kroppen.
Jeg kan med hånden på hjertet si at Vita Biosa er et helt fantastisk produkt og anbefaler det på det varmeste.
Cecilie Rekdal

