Mijn Verhaal
Man 56 jaar, en mijn klachten waren: zeer ernstige vorm van eczeem over mijn
gehele lichaam,

Graag wil ik mijn persoonlijke verhaal opschrijven.
Circa 25 jaar geleden kwam ik met een lichaam onder het eczeem,
schilferige/psoriasis-achtig huid (letterlijk van top tot teen) bij verschillende
artsen, dermatologen en ‘huidspecialisten’ terecht.
Ik zet de laatste groep tussen haakjes, want ze schreven allemaal dezelfde
hormoonzalf voor die alleen tijdelijk de verschijnselen/symptomen
onderdrukten, maar niets doet aan de kwaal.
Circa 7 jaar geleden begon ik mijn eigen bedrijf, maakte 80 urige werkweken en
begon ik een steeds gevoeligere huid te krijgen
Na vier jaar dag en nacht en weekend werken was de zaak een succes en ik vol
met stress. Mijn vrouw ging na 33 jaar weg. (Achteraf denk ik ook dom dom)
Mijn huid was inmiddels een groot probleem geworden, ik wist ooit van een
onderzoekslaboratorium maar was het adres al lange tijd kwijt.
Weer langs allemaal ‘huidspecialisten’ gegaan en allemaal zeiden ze hetzelfde:
uw kwaal gaat nooit meer over en boden me hormoonzalven aan die op het
internet overal met kanker in verband worden gebracht.
Via mijn zoon kwam ik terug op het spoor Medisynx in Westervoort van dokter
Vink en zag ik een ‘voedsel analysesysteem’ dat als een ‘moderne cockpit de
zaken analyseert’.
Ik kreeg de uitslag na 10 dagen en kreeg maar 2 acupunctuur behandelingen en
ben nu pas 4 weken bezig, maar nu al schiet mijn huidconditie vooruit.
Resultaten na slechts 4 weken:
Mijn liezen en geslachtsdelen waren schreeuwend rood en zeer pijnlijk.
Na 4 weken is mijn huid vrijwel geheel gekalmeerd en zie ik alleen nog wat
laatste sporen. Vrijen is weer mogelijk.
Grote plekken op mijn borst en linkeronderbeen zijn vrijwel geheel gekalmeerd
en worden nu oppervlakkiger (het waren diepe rode verhardingen) en
schilveren niet meer en beginnen te verdwijnen.

Zeer grote plek op mijn onderrug (boven op de nier) is gekalmeerd en begint te
verdwijnen.
Plekken in mijn oren., zijn al na 4 weken volledig verdwenen.
Een lichaam dat bepaalde voedingstoffen niet kan verteren en - door welke
oorzaken dan ook- de voedingsstof als ‘indringer’ kenmerkt, krijgt een
chronische overbelast immuunsysteem met tal van symptomen. Dat begrijp ik
dus dat is logisch.
Ik heb nu ontdekt dat gericht en op bloedanalyse gebaseerd voedingsadvies
een ongekend krachtig medicijn is.
Dokter Vink maakt het ook zeer analytisch inzichtelijk, welke systemen door de
voeding geïrriteerd raken en welke symptomen daarmee samenhangen en
behandelt dit zeer specifiek.
Ik raad u ten zeerste aan om het volledig onderzoek te doen en sta garant voor
de professionaliteit van dokter Vink en haar laboratorium en – als u de
adviezen stringent opvolgt- zult u merken dat de resultaten logischerwijs zullen
volgen.
Ik ben zeer overtuigd en zeer tevreden over het resultaat van de Methode
Medisynx en daarom schrijf ik mijn verhaal op deze website.

