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DIN HÄLSA

Jag har aldrig mått så bra ,
är frisk som en nötkärna!
Ständiga infektioner, as tma och allergier försvann
för tre år s edan då Lars
Fors berg började använda
kos ttills kottet kolloidalt s ilver.

Lars Forsberg är 48 år och
arbetar sedan tre år tillbaka som massör, ett fysiskt
krävande arbete.
Han berättar att livet förändrades radikalt för tre år
sedan då han kom i kontakt med kolloidalt silver.
Lars klassades som öronbarn med ständigt återkommande infektioner
i öron och bihålor . Detta övergick senare i astma
och allergi.
– Jag har provat all förekommande behandling
utan tillräckligt bra resultat, berättar Lars.
STRAX INNAN SKOLÅLDERN höll
han på att tappa tänderna
på grund av alla penicillinkurerna han dittills fått.
Tandläkarna räddade tänderna genom att pensla
dem med lapis, ett silvernitrat.
Skoltiden påverkades av

alla sjukdomar och begränsade ibland kamratkontakter. Lars har alltid haft med
sig sin medicin för att klara av sin vardag. Som vuxen har Lars varit intresserad av hälsa och sökt olika
alternativa behandlingar.
Genom en tillfällighet
kom Lars i kontakt med
kolloidalt silver under ett
besök i Ystad. Han började
prova detta och märkte relativt snart en avsevärd förändring. Inledningsvis blev
Lars sämre och beskriver
det som en utdrivningsperiod som vände efter två
veckor till en markant
positiv förbättring. Lars
sprayade kolloidalt silver
dagligen tre gånger i munnen på samma sätt som
han tidigare använt sin astmaspray , och numera sköljer han det samt strilar det
mellan tänderna fram och
tillbaka.
beslöt Lars sig
för att prova att göra ett
uppehåll med astma- och
allergimedicinerna. Då han
mådde fortsatt bra beslutade han sig för att sluta med
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AT T AR B E TA M ED massage är fysiskt krävande, något Lars

Forsberg numera klarar av.
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dessa och enbart fortsätta
med det kolloidala silvret.
Genom återförsäljaren
kom Lars även i kontakt
med MSM, ett pulver med
svavel och metyl som kan
intas i vatten eller juice.
Lars har goda erfarenheter av MSM, och har fort-

satt att använda pulvret.
Han kan också rekommendera MSM till andra. Till
och med svärmor använder
detta dagligen och uppger
sig ha blivit bra bland annat från sin psoriasis och
kunnat sluta med kortison
och andra salvor .

– Det är tråkigt att mina
läkare inte kunnat rekommendera kolloidalt silver
till mig tidigare, då det
inneburit ett nytt liv för
mig, säger en nöjd Lars.
Zenita K ällner
redaktion@ villatidningen.s e

Ionos il, kolloidalt s ilver är ett
mineralkos ttills kott s om ger
kroppen ett tills kott av s pårämnet s ilver. För ca 100 år s edan fick vi i os s tillräckligt av
s pårämnet s ilver naturligt genom kos ten, s om tyvärr numera innehåller färre s pårämnen.
Många har pos itiva erfarenheter av kolloidalt s ilver för att
behandla bakterieinfektioner.
Det finns s tudier s om vis ar att
s ilverjoner och nanopartiklar av
s ilver har förmågan att döda virus .
Kos ttills kottet Lignis ul MSM
bes tår av organis kt svavel och
metyl. Ämnet finns naturligt i
föda och är ett viktigt närings ämne för hela kroppen. Effekter s om bes krivs är; s tarkare
och mer levande hår, s tarkare
naglar, mjukare hy. Tills kottet
kan även dämpa allergis ka reaktioner av föda, pollen, damm
och päls djur s amt har en antiinflammatoris k och s märtlindrande effekt vid ryggvärk, artros ,
reumatis m, ledvärk och underlättar vid magbesvär.
För mer information s e:
www.ion-s ilver.com

