Esta página contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.
Veja mais relatos na seção de depoimentos em:
http://www.hemoterapia.org/

Relatos - Auto-Hemoterapia e Fibroses
Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016 - 00:25:05
AUTO-HEMOTERAPIA CURA NÓDULO NO PULMÃO:
Pablo Monte adicionou 2 novas fotos.
2 de fevereiro às 23:45 ·
Auto Hemoterapia - Aqui vai a conclusão clara dos nódulos da primeira tumografia feita em março de 2015 e da
segunda feita em dezembro de 2015 , após o tratamento já sem a presença dos nódulos !
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687110954906497&id=100008228263303

Sábado, 6 de setembro de 2014 - 20:31:03
Enfermidades selecionadas
Fibrose pulmonar
sem alteraçao no diagnostico
Ola estou aqui para meu depoimento: perdi minha maezinha ha 2 anos e 4 meses com fibrose pulmonar
idiopatica, 1 anoo apos a morte dela comecei a ter os mesmos sintomas, procurei medico fiz exames e constou
que eu tb tinha, e que é genetica, me apavorei pq desconhecia este tratamento auto hemoterapia, uma amiga veio
em casa me falou e me passou uma pessoa que fazia, isso foi dia 15 de novembro de2013, fiz durante 6 meses
cada 5 dias 10 ml , agora faço 1 x por semana 10 ml a fibrose esta parada nao avançou graças a esta mara vilha
AUTO HEMOTERAPIA, jah fiz 2 tomografia depois do tratamento e nao teve alteraçao.obrigada Dr luiz Moura
que Deus te abençoe.... boa sorte a todos
Marilene
55 anos - sao jose do rio preto
AHT HEMOTERAPIA

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 8 de outubro de 2008 - 11:33:00
Tenho fibrose pulmonar idiopática e comecei a fazer a hemoterapia a 2 semanas já me
sentindo melhor na primeira semana. Acho que vou renascer ou melhor sobreviver e
ficar sem esta doença pois tenho apenas 30% dos meus pulmões. Quem viver , verá.
Abraços e que Deus nos proteja.
Julio Henrique Korbes 44 anos - Lajeado RS

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

