Reference
Dobrý den.
Jsem muž 57 let. Od pana Zbyňka Dvořáka jsem si koupil sadu pulzní magnetoterapie.
Zbavila mne bolestí ramene a bolestí v oblasti kyčle.
Mohu jedině doporučit a děkuji.
Manželé 56 let s neduhy úměrnými věku
Po počáteční nedůvěře ve způsob léčby magnetoterapií je dnes přístroj využíván až 6x denně oběma
manželi.
Léčba karpálních kloubů v chronickém stavu po 3 měsících aplikace magnetoterapie vykazuje úlevu
bolesti a návrat původního citu.
Po prodělané angíně a viróze zastaven zápal plic již po 3 dni aplikace.
Průběžně omezovaná bolest zad a velmi rychlý ústup otoků po aplikaci.
Doporučujeme všem, kdo potřebují omezovat bolest bez prášků a jsou ochotni si na výsledek počkat.
Matka 42 let
Jsem matka pětiletého dítěte, které si způsobilo pádem do horkého popela popáleniny 2 stupně
S hrozbou trvalého poškození svalů na dlani, s výhledem jizev a plastik. Po propuštění
z popáleninového centra jsem si zapůjčila magnetoterapii od firmy Laetacalet a na doporučení MUDr.
Cikánka jsem v nočním režimu v postýlce na podložce, jsem pouštěla program na popáleniny. Po
měsíci a půl na kontrole u lékařky bylo konstatováno, že dítěti se ruka zahojila bez následků a dnes
není poznat, že se spálil. Vřele doporučuji všem matkám…
Dobrý den
Jsem důchodkyně 77 let
Po počáteční nedůvěře, zvyklá na výhradní péči lékařů, jsem svolila a syn mi magnetoterapii pořídil.
Začala jsem po doporučení pana MUDr. Cikánka řešit své stařecké neduhy.
Měla jsem bolesti zad, jelikož mám skoliózu a po dvou měsících mě nejenom opustila bolest, ale moje
hybnost se zlepšila natolik, že jsem mohla na nákup, což bylo do té doby nemyslitelné.
Pak mi léčili karpální tunel na ruce, přetěžované hůlkou a ten dali také dohromady.
Obvodní lékař mi diagnostikoval drápavost ruky a sliboval operaci. I toto mi magnetoterapie pomohla
odstranit do té míry, že uzlíky vymizely.
Mám dědičný revmatismus, musela jsem brát léky, nyní jsem ve stavu, že žádné léky neberu a ruce
mi neotékají.
Vím, že v mém věku nelze činit zázraky, ale musím všem říci, že magnetoterapie je vynikajícím
prostředkem pro udržování v seniorském věku. Všem seniorům doporučuji.
Dobrý den
Jsem muž 53 let.
Jsem celkem zdráv, nic mě nebolí a žádnou magnetoterapii nepotřebuji.
To jsem si myslel do doby, kdy jsem si na zahradě nachladil záda do té míry, že jsem se nenarovnal.
Naštěstí mě kamarád nasměroval na pana Dvořáka a ten na základě konzultace s doktorem Cikánkem
mi navrhli terapii. Nejen, že mě zbavili bolesti a můj chronický sedavý nerv mi konečně dal pokoj.
Všem, co mají bolesti zad, vřele doporučuji.

Lékařka – Moje zkušenosti s magnetoterapií:
S léčbou magnetoterapií se setkávám již potřetí. Poprvé, když jsem měla po autohavárii naražená
žebra a dlouho trvala bolest v místě nárazu. Výsledek mě příjemně překvapil, protože bolest po

několika aplikacích ustala. Moje druhé setkání – zlomený kotník, trvající otoky a bolest, opět výrazný
efekt magnetoterapie.
V dubnu letošního roku mi lékaři diagnostikovali výhřez meziobratlové ploténky mezi S2-S3 se
zánětlivými změnami. Odmítám polykat prášky vzhledem k jejich vedlejším účinkům, a tak jsem opět
zvolila magnetoterapii jako jeden ze způsobů, jak situaci řešit. V současné době mám za sebou cca 2
měsíce používání přístroje s pozitivním výsledkem – hýbu se a přetrvává mírná bolest. Jako vedlejší
účinek pozoruji normalizaci hodnot krevního tlaku. Vyhráno určitě ještě nemám, ale myslím si, že by
magnetoterapie mohla operaci zabránit.

