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Relatos - Auto-Hemoterapia e Dermatite
Quarta-feira, 6 de abril de 2016 - 08:42:15
Enfermidades selecionadas
Porfiria Cutânea tarda controlada com auto-hemoterapia em 2 meses de tratamento
Milena Romao publicou no Grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
Milena Romao
10 h · Sumaré, SP, Brasil
Oi, tenho uma doença rara chamada Porfiria Cutânea tarda, faço a auto hemoterapia ha um ano e dois meses,
minha doença foi controlada em apenas dois meses de tratamento, procuro compartilhar pois as vezes aparece
algum portador da doença e isso ajuda a propagar esse tratamento que me devolveu a vida, e assim ajudar as
pessoas a encontrar a cura com esse tratamento tão maravilhoso!
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/

Tratamento de atopia com hemoterapia.
REGISTRO FOTOGRAFICO
http://pitake.com/pic/1130776240914217896_1160957349

Sexta-feira, 23 de janeiro de 2015 - ?00?:?18?:?36
Enfermidades selecionadas
Asma
Dermatose alérgica
Ictiose

AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS - Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo
nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia)
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/AHT_prurigo_nodularis.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/AHT_prurigo_nodularis.htm
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS
(PHOTOS Before and After Autohemotherapy)
Dec 25 14 8:21 PM
hello everyone. my name is Julio Lozano, im from Lima Peru. i was suffer prurigo nodularis since five years
ago. i improve my health with AUTOHEMOTHERAPY.
autohemotherapy is wonderful for skin and autoinmune disease.
two interesting links: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SJZX201103016.htm (Clinical Observation
of Prurigo Nodularis Treated with Autohemotherapy Combined with Desloratadine and TriamcinoloneAcetonide-Neomycin Paste)
VIDEO : AUTOHEMOTHERAPY DR. LUIS MOURA ( MI MEDICO)
http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1305/AUTOHEMOTHERAPY#.VMGYitLF9Iw
PHOTOS Before and After Autohemotherapy
Post 3 days ago
My photos before and after start treatment with autohemoterapy, in my case was diagnosed atopic prurigo
nodularis, also i had atopic dermatitis and asthma. All these conditions improved with Autohemotherapy.
Recently, one month ago i started a diet and a treatment to restore my intestinal flora. Soon tell you my full story.
I would like to know a little more and talk with you, i have skype, this is a horrible disease, that attacks the body
and the soul. Not lose hope.
http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1307/Photos-before-Autohemotherapy#.VMGYidLF9Iw
TRADUÇÃO VIA GOOGLE:
Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia)
25 de dezembro 14 20:21
Olá a todos. meu nome é Julio Lozano, eu sou de Lima Peru. Eu sofria de nodularis prurigo desde há cinco anos.
Eu melhorei minha saúde com a auto-hemoterapia.
auto-hemoterapia é maravilhosa para a pele e doença autoimune.
dois links interessantes:
(observação clínica de prurigo nodular tratados com Auto-hemoterapia Combinado com desloratadina e
Triamcinolone-Acetonide-Neomicina Paste)

VÍDEO: auto-hemoterapia DR. LUIS MOURA (MEU MEDICO)
FOTOS Antes e Depois Auto-hemoterapia
Mensagem 3 dias atrás
Minhas fotos antes e depois do início do tratamento, com autohemoterapy, no meu caso foi diagnosticado
atópica prurigo nodular, também eu tinha dermatite atópica e asma. Todas estas condições melhoraram com
Auto-hemoterapia. Recentemente, um mês atrás eu comecei uma dieta e um tratamento para restaurar a minha
flora intestinal. Logo contar a minha história completa. Eu gostaria de saber um pouco mais e falar com você, eu
tenho skype, esta é uma doença horrível, que ataca o corpo ea alma. Não perca a esperança.

Segunda-feira, 5 de janeiro de 2015 - 20:34:23
Enfermidades selecionadas
Dermatose alérgica
AUTO-HEMOTERAPIA E A MELHORA DE ECZEMA
domingo, 4 de janeiro de 2015
Auto-hemoterapia
Olá a todos(as),
Hoje venho-vos falar sobre o meu tratamento de auto-hemoterapia. Eu desde sempre que tive eczema,
experimentei imensos cremes de farmácia, mas com o tempo os que me faziam bem depois eram motivo de
alergias, não sei porquê, só sei que cheguei a ficar desesperada por nada me fazer bem, fui a vários
dermatologistas e, o último que me viu disse que se nada me fazia bem e que já não conseguia controlar, para
fazer um tratamento de auto-imunoterapia ou auto-hemoterapia, tendo-me passado uns medicamentos para
ajudar na aceleração do processo e o contacto da pessoa que ele conhecia, para iniciar o tratamento rapidamente.
Já fiz 3 tratamentos, faltam-me 7 para o terminar. O resultado até agora? Muito positivo, por fim a pele está a
recuperar, a comichão é muito menor, as feridas já não as tenho, a secura extrema está a atenuar, aos poucos a
pele vai-se recompondo e a esperança vai sendo cada vez maior porque para mim era desconfortável aplicar
creme gordo nas áreas do eczema 20 vezes por dia e só o facto de essas aplicações terem reduzido em mais de
metade, já é uma vitória. Cada tratamento é semanal e o primeiro é o que nos deixa todos partidos, eu pelo
menos tive bastante dificuldade em andar devido às dores que sentia, mas valeu a pena.
Alguém já fez este tratamento? Como se deram?
Beijinho*
http://anaswritingbeauty.blogspot.com.br/2015/01/auto-hemoterapia.html

Pra Kary Janaina Sales Borges · Pastora at Igreja Metodista em Porto Ferreira
Sou deficiente visual total, e era acometida por fortes dores nos olhos. Sofria muito... cheguei a ir em São Paulo
com especialistas e me recomendaram a retirar os olhos pois eles não serviam para nada mesmo. Indignada
deixei o lugar e preferi seguir vivendo com eles. Com minha transferencia para Ribeirão Preto, tomei

conhecimento por amigo da hemoterapia e resolvi faze-la. Estou a 4 anos com a hemoterapia, semanas depois de
ter iniciado vi melhoras, e até a data de hoje, que alias é o dia de faze-la nunca mais tive dores alguma. A
pressão ocular melhorou tanto que esta não tenho tido mais. Sem contar com outros problemas de saúde
inclusive dermatológica, todos estes foram curadas com a hemoterpia e alguns medicamentos naturais
especificos para os males. Estou com muita saúde, sigo minha vida normal sem os incomodos que durante anos
me acomediam. RECOMENDO. disponhome para qualquer estudo relativo a esta tecnica.
Curtir · Responder · 7 · 29 de outubro de 2014 13:29
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

Sábado, 3 de agosto de 2013 - 00:00:17
Enfermidades selecionadas
Alergias
Dermatose alérgica
Auto-hemoterapia melhora imediata em caso de alergia
Luiz Augusto Schab: 8 horas atrás
Olá sou novo no site, gostaria de deixar meu relato : Tenho uma dermatite crônica e alergia a várias coisas,
vários tipos de alimentos,também, pó ,mofo, pimenta, pelo de cachorro, meu própio pelo, carne de
porco,ácaro..etc
Sei que alergia não tem cura , apenas vacinas para amenisar a situação.Usei por muitos e muitos anos pomadas a
base de corticoides e uma injeção que quase me matou, fiquei com o dobro do meu peso , comia e bebia o dobro
, pois todos os órgãos ficam inchados. Fui num dermatologista em Curitiba, considerado um dos melhores do
Brasil. Ele disse que mais algumas doses daquela injeção e um teria um infarto . Pois bem..parei de ir a Curitiba
pois o custo era alto e o transtorno também, desde então fiquei anos e anos usando as pomadas a base de
corticóides que faziam menos mal. Mas isso me trouxe sérios problemas também devido ao uso prolongado,
como, crescimento de pelos mais que o normal, pele ressecada, estrias, dermatites...etc. Enfim, procurando
algum paleativo ou até mesmo a cura na internet, encontrei uma pessoa dizendo sobre um creme de uma marca
famosa e no final ele diziz pra pessoa também pesquisar sobre a auto-hemoterapia. Fiquei curioso e também ja
no meu desespero pesquisei correndo tudo . Li muito sobre a técnica, fico muito grato pelo Dr. Luis Moura e
outras pessoas que relataram a eficiência da AHT. Posso estar me precipitando mas ...Comecei minha aplicação
ontem dia 01-08-2013 e hoje dia 02 ja não tenho mais nenhum sinal de alergia ou dermatite. Todos os dias após
o banho eu era escravo das minhas inseparáveis pomadas e após o primeiro banho depois da primeira aplicação
não passei nada só pra ver o meu sofrimento, e pra minha surpresa não estou com nenhum sinal de alrgia ou
dermatite. Viva a auto-hemoterapia, continuarei com as aplicações....obs: cada pomada custa em média 25,00 a
30,00, o custo da aplicação foi 4,50. Estou muito feliz e sem minhas coceiras irritantes.
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/autohemoterapia-depoimentos-de?
commentId=4269704%3AComment%3A249518&xg_source=activity

Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 18:08:09

Enfermidades selecionadas
Dermatose alérgica
Doenças virais
Gripe
Auto-hemoterapia beneficia portador de dermatite atópica.
Daniel Solha ( http://www.facebook.com/daniel.solha) publicou em Auto-hemoterapia Brasil no facebook:
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil
Bom, queria compartilhar um testemunho, no começo desse ano, achei que teria de conviver com a dermatite
atópica por toda a vida, à base de corticoides e antialérgicos, já que todos os dermatologistas não sabiam uma
forma de aplicar um tratamento de cura, eu só ouvia, "antialérgico é seu melhor amigo, realmente não à cura",
vivi nessa incerteza durante três anos, saindo e entrando em crises alérgicas, na qual deixava todo meu corpo
escamado e cheio de feridas, alguns médicos diziam que era o excesso de corticoide, poderia ser, más não era só
isso. A dermatite aparecia por vários motivos, stress, mudança de tempo, alergia a comidas, enfim, nunca
descobri o fator real, foi então que após tomar mais uma quantidade absurda de corticoide, tomei a decisão de
não tomar mais nada e fazer a auto-hemoterapia. Despejei todo o meu sonho e vontade de ser curado, comecei
em Abril desse ano, e fiz até este mês, 5 meses que me resultaram em uma nova fase, além de estar com o
sistema imunológico ativo e não ter gripado, resfriado, pego qualquer tipo de viroses, minha alergia regrediu a
ponto de poder viver sem tomar antialérgicos, corticoides, enfim, hoje, estou totalmente agradecido pela
invenção prática e extremamente útil da auto-hemoterapia.
AHT HEMOTERAPIA
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 19:20:43
177.82.72.152
Comentário publicado em Auto-hemoterapia Brasil - no facebook:
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil
por Alexandre Lopes:
Meu amigo em todas as culturas o sangue é quase santo.Seu sangue contém todas as informações do seu corpo
para bem e para ..."Quando seu sangue é inserido no deltóide esse faz uma seleção dq é comum ao seu corpo e
aquilo que não é ele ataca..No seu caso e no meu foi assim o sangue ao voltar informou ao corpo "Olha esse
treco é clandestino"E atacaram me curei de uma uveíte por toxoplasmose e amigo queria a morte de tanto
medicamento me sentia um tronco oco e hoje tenho minha visão recuperada em 98% já que fiquei com uma
fibrose resultante do ferimento e o mais bacana é ter ouvido do oftalmo que desconhecia esse tratamento mais
iria pesquisar pois oq ele viu mais parecia um milagre. Acho que o face como tantos outros meios de
comunicação deveriam seus usuários ter mais esse tipo de informação e por fim uma outra muito boa é o
CLORETO DE MAGNÉSIO pesquise......PS escrevi esse texto apenas com o olho danificado aberto.
Felicitações.

Sábado, 6 de outubro de 2012 - 01:52:25
Enfermidades selecionadas
Bronquite
Dor de cabeça crônica
Sinusite
A hemoterapia tem feito muito bem pra mim:
05/10/2012 21:27 - marcia veiga
A hemoterapia tem feito muito bem pra mim, comecei há cinco meses e desde então nunca mais tive nenhuma
crise de bronquite que me persegue desde 3 meses de idade, tinha muita dor de cabeça decorrente de sinusite a
ponto de procurar um médico achando que tinha algum tumor de tão forte eram as dores, hoje não sinto mais
nada. Vamos divulgar essa maravilha e lutar para ser liberada a todos que precisam
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

Segunda-feira, 24 de outubro de 2011 - 20:20:14
Enfermidades selecionadas
Alergias
Dermatose alérgica
Auto-hemoterapia bons resultados em Eczema
PERGUNTA YAHOO: por Carmen Mondlane
Gostari de saber se ECZEMA TEM CURA?
sofro de eczema a 15 anos e ja fiz muitos tratamentos e nada.e tende a piorar.sinto-me mal porque ja nem saias
uso tenho as pernas todas marcadas. o que faco?
11 horas atrás - 4 dias restante(s) para responder.
RESPOSTA:
TUTY
Segundo a medicina não há cura conhecida para o eczema, assim, os tratamentos têm como objectivo controlar
os sintomas: reduzir a inflamação e aliviar a coceira.
Mas se eu fosse você faria um tratamento de auto hemoterapia,se informa na net,é facil e custo quase zero.Eu
faço este tratamento no meu filho e ja esta dando resultados.
Vale a pena!!!!
http://www.orientacoesmedicas.com.br/auto_hemoterapia.asp
11 horas atrás
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111024041437AAfPnqr

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-bons-resultados-em-eczema.asp

Quinta-feira, 8 de setembro de 2011 - 21:59:39
Enfermidades selecionadas
Dermatose alérgica
8 aplicações de Auto-hemoterapia melhora LÍQUEN PLANO GENERALIZADO - veja as fotos de Izaura
Marcia Lima
Canella (12 fotos)
http://amigosdacura.ning.com/photo/photo/listForContributor?screenName=39zp55nelqkdu
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

Comentario da foto hoje (8 aplicações de AHT)
CARO AMIGO MAURECIR E AMIGOS DA CURA,
Esta sou eu hoje, podendo sorrir novamente!
Se a auto-hemoterapia é um milagre, eu e Apolo Pantera, somos este milagre!
Como podem ver, recuperei meus cabelos, minha pele, minha visão, prejudicada pelo líquen plano, mas antes de
tudo, recuperei minha vontade de viver!
Peço a vc amigo Maurecir, a divulgação destas fotos, em prol da divulgação do que a AH pode fazer contra esta
terrível doença. Peço também que se possível, elas possam chegar as mãos do Dr. Luiz moura, pois foi através
de
seus vídeos e do Amigos da Cura, que começei minha auto-hemoterapia.
Aguardo ansiosa seu e-mail.
Abraços,
Izaura.
http://amigosdacura.ning.com/photo/minha-foto-hoje-1?context=user
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/8-aplicacoes-de-auto-hemoterapia-melhora-liquen-plano.asp

Quinta-feira, 9 de dezembro de 2010 - 09:17:26

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dermatose alérgica
Vantagens
O PROBLEMA DE MEU FILHO FOI LIQUEN PLANO E ELA HOJE ESTÁ CURADO COM 4 MESES DE
TRATAMENTO, TENDO DIAGNOSTICO DE CRÔNICO POR VARIOS MEDICOS, PRECISO DIVULGAR
MINHA HISTÓRIA, MEU FILHO TEM 13 ANOS E É ATOR, ESTÁ CURADO, E EU AGRADEÇO A
AUTOHEMOTERAPIA E A DR LUIZ DE MOURA, QUE TIVE A HONRA E O PRAZER DE CONHECER
E QUE DEUS O ABENÇÕE.
Experiência
MEU FILHO, TEVE LIQUEN PLANO, ESTÁ COMPLETAMENTE CURADO, COM 100% MELHOR, NÃO
TEM MAIS COCEIRA. DUAS MEDIDAS EU TOMEI APOS MUITO SOFRIMENTO E MUITOS
TRATAMENTOS, INCLUSIVE ESPIRITUAIS, SEM MELHORA. O ÚNICO TRATAMENTO PARA
REALMENTE CURA, QUE O CUROU, FOI A AUTOHEMOTERAPIA , DR LUIZ DE MOURA, RUA
CONDE DE BOMFIM 377 8 ANDAR TIJUCA RIO DE JANERO, QUALQUER OUTRA INFORMACAO
ME CONTATE, ELE TAMBEM TRABALHA COM HOMEOPATIA E MUITO COM CLORETO DE
POTASSIO PARA LIMPAR OS FERIMENTOS POR SER ANTISEPTICO PODEROSO 10mg ou 1 colher do
produto EM 1 L DE AGUA, e QUANTO AS MANCHAS, AS TERRIVEIS MANCHAS, A PELE COMEÇOU
DEPOIS DA AUTOHEMO A FICAR PLANA E SEM AUTO RELEVO SEM FERIMENTOS, SEM
VERRUGAS, SEM BOLHAS, TUDO ISSO TINHA NA PELE DE MEU FILHO, E COMO MILAGRE EU VI
A PELE DELE VOLTANDO AO ESTADO NORMAL, E ASSIM SOLUÇAO O PROBLEMA DAS MARCAS
ESCURAS, PUCHADAS PARA GRAFITE, E USEI TODAS AS NOITES COM MASSAGENS
INSISTENTES DE APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS EM CADA UMA, LEVANDO
APROXIMADAMENTE 1 HORA PARA MASSAGEAR CADA REGIAO AFETADA COM OLEO DE ROSA
MOSQUETA, O PURO, CHEIRO INSUPORTAVEL, FORTE, FICA EM QUALQUER TECIDO EM QUE
TOCA, ELE TRATA INCLUSIVE QUEIMADURAS, ACABARAM-SE AS MANCHAS A NADA E ELE
TEM PELE MUITO BRANCA,VISUALISEI PASSO A PASSO A A CURA TOTAL SEM SEQUELAS, E
MUITO AMOR, MUITO AMOR DOU PRA ELE, AS VEZES TENHO QUE ME CONTROLAR POIS POSSO
ATE DEIXA-LO EXTRESSADO, QUE E OUTRO PROBLEMA QUE TEM QUE SER TRATADO,
MUDANÇA DE VIDA, TRANQUILIDADE ESTOU PROCURANDO, POIS EU ESTOU MUITO SENSIVEL
E TENDO NAO MOSTRAR PRA ELE, E DIFICIL, AINDA MAIS PARA ADULTOS CONSCIENTES E
CHEIOS DE PROBLEMAS, CONTROLE, SE AFASTE OU RESOLVA OS PROBLEMAS EMOCIONAIS.
FIQUEM TODOS COM DEUS, ESPERO TER AJUDADO DE ALGUMA FORMA, E A LUTA CONTINUA,
CONTRA ESTA DOENÇA QUE É BASICAMENTE AUTO IMUNE E SER A AUTOHEMO UM MILAGRE
QUE ESTÁ DENTRO DE VOCÊ. É FÁCIL? NÃO, MAS É A SOLUÇÃO. MEU FILHO FAZ A CADA 7
DIAS, RETIRADA DA VEIA DE 10 MG E APLICAÇÃO DE 5 ML EM CADA DEOTÓIDE, MUSCULO DO
BRAÇO, COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, SIM, O MEDICO É CLINICO GRAL. QUALQUER COISA PODE
ENTRAR EM CONTATO, UM ABÇ A TODOS, CLÁUDIA. SE PRECISAREM DE MIM PARA
TESTEMUNHAR, VOU COM O MAIOR PRAZER, AUTOHEMOTERAPIA É MILAGROSO, MEU FILHO
É PROVA VIVA....
APOLLO PANTERA LIMA DE VASCONCELOS COSTA
13 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dermatose-alergica-3.asp

Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e
pouco ela começou a se manifestar novamente.
Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a
hemoterapia a alguns meses para estresse , depressão, ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade
acabou também sendo curado das suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas
desapareceram. E mais ainda estava com uma dermatite ou coisa parecida que adquiri em uma pescaria por
causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha muitas… com a hemoterapia estou
tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia. Fiquem
com Deus , e muitas vitorias ate mais.

Orientações Médicas - Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19
sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos benéficos desse tratamento contra
a acne, asma e dermatites após o uso ininterrupto de 4 meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e
maravilhosamente barato.
nice 45 anos - tobias barreto - sergipe

Orientações Médicas:
Sábado, 14 de novembro de 2009 - 11:58:40 189.13.222.76
Experimento a auto-hemoterapia há seis semanas, com aplicações semanais de 10 ml (5 ml em cada braço).
Os resultados obtidos até agora são:
1. Grande melhora na irritação da pele do meu rosto, diagnosticada por quatro dermatologistas como sendo uma
incurável "dermatite de contato" ;
2. Redução a quase zero de dores articulares em ambas as mãos;
3. Redução a quase zero de episódios de extra-sístoles, que eram diários;
4. Aumento das observações sarcásticas dos médicos a quem informo estar usando a técnica;
Armando da Silveira Marangoni
51 anos - Belo Horizonte - MG

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/

http://autohemoterapia.orgfree.com/
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

