A terméktapasztalatok

Tapasztalatok a YOUTUBE-ról !

Rák : www.youtube.com/watch?v=88IuZwJ-nSk

Vese : www.youtube.com/watch?v=_mvubbte85Y&feature=related

Alergia : www.youtube.com/watch?v=YwRhxsZW9L4&feature=related

Cukorbetegség : www.youtube.com/watch?v=-TaFRmyzyyE&feature=related

Nőgyógyászati probléma : www.youtube.com/watch?v=XOOMlg3HAy4&feature=related

Vastagbél gyuladás :

Fogyás :

www.youtube.com/watch?v=bAl3GCAEVBU&feature=related

www.youtube.com/watch?v=notmL_XuEMU&feature=related

IMUNE- Astaxanthin a RÁK ellen :
ted

Keringés :

www.youtube.com/watch?v=DOZ2ZGKlyy4&feature=rela

www.youtube.com/watch?v=Tl6RbC-ZnJ0&feature=related
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Ekcéma :

Izület :

www.youtube.com/watch?v=6blWlApvPnY&feature=related

www.youtube.com/watch?v=xPhMvjoOY6o&feature=related

Pajzsmirigy :

Diszlexia :

www.youtube.com/watch?v=jHJ35sIGo10&feature=related

www.youtube.com/watch?v=H-R7Zq8lDuM&feature=related

A következő betegségekből gyógyultak meg betegek, vagy lettek tünetmentesek, vagy enyhült
nagymértékben a panaszuk :
asztma, allergiás asztma, allergia, magas vércukorszint normalizálása, érszűkület, alacsony
vagy magas vérnyomás, magas gyomorsav, reumás ízületi gyulladás, gyomorfekély,
parkinson-kor, krónikus hasmenés, széklet normalizálása, reflux, koleszterin szint beállítása,
fáradékonyság, narancsbőr, fogyókúra... stb.
Ezen kívül, vitális fittség, energikusabb hétköznapok, jobb koncentrációs képesség is
erezhető!
Ha valaki nem hiszi el, még a tény-tény marad ! Adjon 1 esélyt magának (és)vagy
ismerősének, rokonának, mert a saját tapasztalattól nincs hihetőbb !

Terméktapasztalatok - Wellstar termékek

"Fogytam, és a vastagbél-gyulladásom a múlté!"

"11,5 kilót fogytam másfél hónap alatt, meggyógyultam a vastagbél-gyulladásomból,
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gyakorlatilag elkezdett újból nőni a
hajam
, nagyon jól érzem magam a
Green Gold Lunar
és
Solar
termékcsaládtól, a
Kineto
és a
Genio
pedig a
kedvenceim
, nagyon javaslom nektek is, hogy próbáljátok ki, szenzációs!”

Dobi Sándor, Budapest

"Rengeteg plusz energia az egész családnak - én meg megszépültem 50 évesen..."

„Amikor 2008 szeptemberében csatlakoztam a Wellstar-hoz és el kezdtem enni az algát, úgy
éreztem, hogy egészséges vagyok. Gondoltam nem árt egy kis méregtelenítés és feltöltődés.
Egy-két hét után bebizonyosodott, hogy nem volt igazam, nagyon is kellett a méregtelenítés!
Fájt mindenem! "Dolgozott" az alga!

Most már jó néhány havi algaszedés után elmondhatom, hogy a hajam kb. a duplájára
vastagodott,
a körmöm még
fiatal lány koromban sem volt ilyen
egészségesen szép, a bőrömről
nem is beszélve
. Mindig száraz volt, most puha és sima.

Sokkal jobb a közérzetem, jobban bírom a munkát a házban és a ház körül.

Van két csodálatos lányom, akik szintén isszák az algát, illetve a Kineto-t és Genio-t.
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Az idősebbik lányom munkájából adódóan nagyon sokat ül volán mögött és ő is tapasztalta,
hogy nem fárad el annyira az egész napos vezetésben. Amikor elfogyott a "szörp" és még
nem kaptuk meg a következő adagot, már kezdte hiányolni. Az ő
hajhullása is megállt, erősödött, vastagodott a haja.
Mindig szép haja volt, de most különösen az.

A fiatalabb lányom most középiskolás, harmadik osztályba jár a gimnáziumban. Az idei évben
kellett nekik fakultációt választani, ami nagyon sok tanulással jár. Rengeteget tanul, talán túl
sokat is. Ha nem adnám neki a "szörpöket", nem is tudom, hogy hogyan bírná. Ő is mondta,
hogy h
a
nem inná ezeket, akkor nem is bírná energiával.
A tanulmányi eredménye mindig kitűnő volt és most is az, még emellett a sok plusz tantárgy
mellett is.

Nekem csak jó tapasztalatom van a WellStar algákkal kapcsolatban, nyugodt szívvel ajánlom
mindenkinek.”

Balogi Jánosné Piroska, Makó

"Sclerosis Multiplex - 25 év után újra jár"

"Szia Nóri.
Nos van egy sclerosis multiplexes betegem, akit úgy ahogy eddig karban tudtam tartani, de
kb. 25 éve kerekes székben tud csak mozogni. Ráadásul
gyomorvérzése
volt, minden gyógyszerétől a helybéli orvosok eltiltották. Megbeszéltük, elkezdte használni az
algát (Wellstar Green Gold). Egy hónap után már örvendezve tudatta velem, hogy
tele van energiával, jól érzi magát.
A székéből mindent el tudott végezni. Kb 2 és fél hónap után segítséggel lábra állítottam. Azóta
is használja az algákat, az energia italokat, nehezen ugyan de
pár lépést segítséggel meg tud tenni.
El tudod képzelni, hogy 25 év után újra kezd járni, mekkora öröm az életében.
Különben 60 éves.
Üdv. Lajos (Dr. Csúsz)"
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"Helyrehozott az agyi infarktusból!"

„Sipos Mártonné vagyok. Tapasztalataim a következők:

1978 óta magas vérnyomásban szenvedtem, vagyis általában 180-200 Hgmm. volt a
vérnyomásom. Rengeteg gyógyszert kipróbáltam, de – mint kiderült – csak ideig-óráig segített a
problémámon. Orvosom azt mondta: ezzel együtt kell élnem. Nagyon sok finomságot nem
ehettem, amit a magyar ember szeret. Gyomorpanaszaim is voltak, pl. paprika, hagyma,
uborka, stb. teljesen ki kellett, hogy maradjon az étrendemből, pedig imádom őket! Ezt még
valahogy elviseltem.

De itt jön a neheze: 2008 júniusában kaptam egy agyi infarktust. Ekkor nagyon megijedtem,
mert mivel ápolóként dolgozom, tudtam, mi lehet ennek a következménye!

Ekkor találkoztam ezzel az alga termékcsaláddal! (Wellstar alga - Green Gold Solar, Lunar,
Kineto és Genio
)

Elkezdtem fogyasztani, és láss csodát: az infarktus a vége felé jár, én meg eszem a
zöldségféléket algával, és azóta semmi problémám nincs, hála Istennek – meg az algának!

Köszönöm! Üdv: Siposné”

"11 kilót fogytam és elmúlt az asztmám!"

„4 hónapja fogyasztom a Wellstar termékeit. 4 hónap alatt 11 kilót fogytam, és egy
döbbenetes tapasztalatom volt: nekem 10 éve
krónikus asztmám
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van.

3 nap alatt elmúlt az asztmám.

3 nap alatt...

Nagyon jól érzem magam a Wellstar Green Gold termékek fogyasztásától.”

Devecseri Gábor

"Teljesen elmúlt a sokízületi gyulladásom! Látványosan megfiatalodtam!"
„65 éves vagyok, sokízületi gyulladásban szenvedek, amit kínzó fájdalom kísér.
Fájdalomcsillapítók ellenére is átszenvedett éjszakák után felkerestem a reumatológust. Első
lépésben egy szteroid injekciót kaptam a következő "megnyugtató" szavakkal: „Meglátja, egy
óra múlva minden rendben lesz.” "Megnyugodtam." De mi lesz, ha éjszaka újra fáj? Akkor
vegyen be ebből a tablettából kettőt, ez jó erős fájdalomcsillapító.
Na ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Alternatív gyógymódot keresve jutottam el az algáig, amiről már hallottam.
Mindez tavaly novemberben történt.

Azóta rendszeresen iszom az algát, nem fájnak az ízületeim, nem szedek fájdalomcsillapító
gyógyszert. Sőt! Nem kell külön Omega-3 kapszula, kalcium tabletta, C-vitamin, stb.
Jól érzem magam, fizikai és szellemi frissességben.

TAPASZTALAT: eleinte a panaszok intenzívebbé váltak, allergiás tüneteim voltak, érzékeny volt
a gyomrom és a vesém, rosszul aludtam.
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Mindezen pár nap múlva túljutottam. Megértettem, hogy ez így természetes, mert amivel évek
óta küszködök, az ezekkel a tünetekkel kezd helyrejönni a szervezetemben.
Természetesen most már nagyobb adagban fogyasztom a porokat (Green Gold Solar és
Lunar
) és ha a
megkezdett dobozaim kiürülnek, kipróbálom a "nagyágyút" a natúr algát (
Green Gold Forever Young
).

Mindenkinek egészségére!”

Wagner Éva, Budapest

"Döbbenetes tapasztalatok mindenféle téren!"

„Kedves mindenki! Szemes Attila vagyok, és masszázzsal foglalkozom. Most a pácienseim
nevében írok, illetve az én közvetlen tapasztalataimat írom le. Lehet, hogy az nem olyan hiteles,
mintha ezt maguk tennék, de ezeket az embereket, akikről írok, mindenki számára tudom
prezentálni, ha szükséges.

2008 szeptemberében kezdtem foglalkozni az ALGÁKKAL és a 1,5 hét alatt történteket írnám
le először, ami egy családon belül történt.

Fél éves nőgyógyászati problémával küzdő 23 éves lány (kezelték antibiotikummal, kúppal)
nem javult. Mellékesen a hölgy édes anyja szülészeten dolgozik, így hát a legjobb orvosok
kezelték a lányát - eredménytelenül. Tíz napos alga szedés után a tünetek elmúltak és
tünetmentes
5 hónapja.

Ugyanebben a családban a gyomorfekély az anyukánál megszűnt (ill. nem fáj és nincs
panasz) - mindez 4 nap alatt.
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Krónikus hasmenés (2 hónapja tartó probléma a férjnél) 3 nap alatt szűnt meg, és legkisebb
lánynál
orrpolip miatt heti 3-szor orrvérzés volt, és műtétre várt - neki 3
hét után tűnt fel, hogy
teljese
n megszűnt a vérzés.
Azóta eltelt fél év és nem kell műteni.

Szintén én paciensem: 13 éve Parkinson-kóros a néni és 2 hónap szedés után elmondása
szerint a reggeli ébredésnél
úgy kelt fel,
mintha egészséges lenne.
Azt mondta nekem: "Attila,
én 13 éve nem éreztem ilyet!"
- és én nagyon boldog voltam.

Saját tapasztalatom: 2 hónap alatt 3 kg fogyás, dupla energia, 1,5 hónap alatt térdfájásom
elmúlt
, és
azóta sem jött elő).

Páromnak normalizálta a székletét, amit eddig szűztea kapszulával tudott elérni, de ennek a
tartós szedése nem javallott.

Reggel könnyen kelünk fel, nem kell kávé, mert a GENIO a párom alacsony vérnyomását is
rendezte.

Szuper minden termék, és aki nem hiszi, az higgyen saját magának! Én senkit nem szeretnék
győzködni!

Szeretettel mindenkinek!”

Szemes Attila, természetgyógyász, masszőr, Budapest
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"Ízületeim rendbe jöttek, fogytam, a narancsbőr pedig felszívódott!"

2008. március közepén kezdtem el fogyasztani a Wellstar Green Gold Solar és Lunar
algakészítményeket.
Gyakorló gyermekorvos vagyok, 34 éve s néhány hónapja szakvizsgáztam allergológiából.
Idén január körül ízületi fájdalom kezdődött a bal kezemen. Mint "friss" szakember rögtön a
tünetek alapján
reumás ízületi gyulladás kezdetét
diagnosztizáltam, aminek gyanúját reumatológus-immunológus is megerősítette. Elkezdtem a
gyulladásátló és a porcerősítő szedését. Kb. 2 hónap alatt a panaszok változatlanok maradtak.
Aggódtam a továbbiak miatt, mert ezután a kezelési lehetőség már a folyamatos szteroid és
sejtoszlás-gátló lenne.
Akkor hallottam az alga-készítményről és a javallatairól. Azonnal partnerként regisztráltam és
elkezdtem fogyasztani a
Wellstar Green Gold Solar
és Lunar
készítményeket.
Ha használ, akkor egész életemben inkább ezt fogyasztanám, mint az említett gyógyszereket.
Kb. 3-4 heti szedés után kezdett
eltűnni a fájdalom,
a duzzanat nem fokozódott. Az
erő is visszatért a kezembe.
Azóta is folyamatosan fogyasztom.

Más pozitív hatások is vannak. LÁNYOK, FIGYELEM! Kb. 40 éve élek fogyókúrázóként, de
bármilyen módszert próbáltam, a nem evésen kívül más nem használt. Viszont a combomon
levő narancsbőr nem akart eltűnni. MOST centikben mérhetően kezd eltűnni, és az a 2 kg
plusz is, amivel küzdöttem, elfogyott.
Mindehhez 48kg
vagyok és az eddigi étrendemen semmit sem változtattam.
A combomon levő seprűvénák is halványabbak.”

Dr. Magyar Irén, gyermek-szakorvos és allergológus, Kútvölgyi kórház - Budapest

"Rengeteg plusz energia, influenza elkerül!"

„Péter fiam 12 éves, versenyszerűen judózik. A Kineto hatása a vitális energiájára azonnal
érezhető volt,
látványosan gyorsabb lett a mozgása
, és sokféle, általa ritkábban használt technika alkalmazásával még az edzőit is meglepte.
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Vírusfertőzésből való regenerálódási idő drasztikusan csökkent. Ilyenkor 1-1,5kg súlyvesztés
után kb. 2 hét kellett a vitalitás visszaszerzéséig, míg algával elég volt 1 nap is! (Pénteken
hányt = -1kg, szombaton délelőtt iskola, délután utazás, vasárnap nemzetközi verseny
Bécsben, ahol 38 gyerekből a harmadik lett!)

Saját tapasztalatom: amikor nem iszom Lunar-t, nem is alszom.

A Kineto valóban 4-6 órán keresztül frissen tart. Maradt a pohárban 1-2dl és sajnáltam
meghagyni, na, nem is aludtam el 1/2 4-ig! Viszont hosszabb vagy éjszakai vezetéshez
ajánlom.”

Kordélyné Dévai Krisztina, 37 éves, Kaposvár

Válogatás egy budapesti doktornő eseteiből

„Egy fiatal pár mindkét tagja péntek este fogyasztott először az algakészítményből,
nevezetesen a Wellstar Green Gold Solar-ból. Hétvége lévén elég sokáig fennmaradtak,
hiszen másnap szombat, így lehet aludni. Éppen, hogy kezdett világosodni, a férfi felébredt.
Ránézett az órára, hajnali 1 5. Mellette a párja szintén mocorog, Ő is felébredt. Gondolták, kicsit
tévéznek, hátha sikerül visszaaludni, hiszen szombat van, aludni kellene még. De ez most nem
sikerült. A szemük hihetetlen gyorsan kipattant, már majdnem bosszankodni kezdtek, de
meglepődve tapasztalták, hogy
teljesen kipihenték
magukat
, és
nyertek egy csomó frissen és ébren tölthető időt. Aztán rájöttek, hogy mindezt az algáknak
köszönhetik.

Ugyanez a fiatal pár beszámol arról, hogy mióta fogyasztják mind a négy terméket, - Wellstar
Green Gold Solar, Green Gold Lunar, Kineto, Genio
-s
okkal jobban bírják a korábbi igen fárasztó terhelést, estére nem fáradnak úgy el.

10 / 38

A terméktapasztalatok

Sógornőm régóta szenvedett krónikus fáradtságtól, amihez nagymértékben hozzájárult alacs
ony vérnyomása.
Napi 3-4 kávéval sikerült magát átvonszolni a napokon, de a kávé mindig nagyon
megdobogtatta a szívét, és a frissesség gyorsan elillant. Próbálkozott mate tea fogyasztásával,
de az meg nem volt egyedül elég ahhoz, hogy a vérnyomását szinten tartsa. Hitte is, nem is,
hogy az alga készítmények segíthetnek. Nagy örömére sikerült a problémától megszabadulnia,
mert amióta fogyasztja a
Wellstar termékeit - Green Gold Solar, Lunar, Genio.

A Kineto-tól a korábbi krónikus fáradtsága megszűnt, kávé és gond nélkül végig tudja
dolgozni a napot, és a szíve is rendben van.

Egy partnerünk férje különböző egészségügyi problémák miatt éjszaka szinte óránként
felébredt (alvásproblémák), nem hagyva nyugodni párját sem. Ezen kívül koncentráció és
beszéd problémákkal küszködik.
Kineto
és
Genio
fogyasztása után 20 perccel beszámolt arról, hogy s
okkal könnyebbnek érzi a fejét, mintha kitisztult volna
, és a felesége legnagyobb megdöbbenésére az előadást is végig tudta hallgatni. Alig várta a
csomagot, amiben mind a négy termék benne volt, és amióta a Lunar-t is fogyasztja, átalussza
az éjszakát, a felesége legnagyobb örömére. Saját szervezetére figyelve, saját magának
kitapasztalva Ő egy kicsit emeltebb adagban fogyasztja a Wellstar Green Gold
Lunar
nevű készítményt, mert azt mondja, Ő így érzi jól magát.

Egy fiatal hölgy, aki ólomszennyezett munkahelyen dolgozik - folyamatos ólomszint
ellenőrzés alatt áll, és minimális ólom szintet mindig mértek a véréből-, szintén mind a
négy terméket
(Wellstar Solar, Lunar, Kineto, Genio) elkezdte fogyasztani. 1 hónap után éppen mérték az
ólom szintjüket, és nagyon kíváncsi volt az eredményre, mert azt hallotta az előadáson, hogy a
Wellstar Green Gold Solar
-ban levő
Chlorella
mikroalga
segít kivezetni a nehézfémeket a szervezetből. Nagy örömére, és az üzemorvos
megdöbbenésére
nem volt kimutatható ólomszint a vérében, az eredmény 0 lett.
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Családommal már régóta keressük az egészségesen maradás lehetőségét, és teszünk is
ennek érdekében. Mégis a Wellstar termékek fogyasztása nálunk is hozott érzékelhető
változást.
Megnőtt a teherbíró képességünk,
nem fáradunk el a nap végére, mint annak előtte. Javult az alvásunk minősége, sokkal
korábban, és ami fontosabb, pihenten ébredünk.

Krónikus, bal arcfelem több melléküregét érintő gyulladásom először kicsit aktiválódott,
amikor kezdtem a
Wellstar
termékeket
fogyasztani, de ezzel együtt egy csomó váladéktól sikerült megszabadulnom. Úgy érzem,
nemsokára végére érek egy több évtizedes krónikus problémának,
megszűnőben van
az állandó nyákcsorgás a torkomban, és ez nagyon jó érzés. Köszönöm, Dr. Keywan Grashoff.”

Dr. Visnyay Beáta – Budapest, orvos, természetgyógyász

A doktornő családjának életminősége nagyban javult

„Drámai eredményekről, csodálatos gyógyulásokról még nem tudok beszámolni, de a
következőket azért már leírhatom:

Én és a férjem nem nagyon éreztük, hogy alvásproblémánk lenne, ennek ellenére
természetesen elkezdtük fogyasztani a Lunar-t - ha már háznál volt ugye -, és kiderült, hogy
éberen aludtunk eddig, igen harmatosan ébredtünk azelőtt, viszont mióta isszuk a Lunar-t, mély
en alszunk, hamar felfrissülünk reggel,
akkor is, ha korán kell kelni, és az elalvás is gyorsabb. Bár azzal tényleg nem volt gond. Solar
tekintetében azt éreztük, hogy
teherbíróbbak lettünk
, tényleg feltölt, és jól érezzük tőle magunkat. A
Kineto
-val kapcsolatban csak annyit érez a férjem, hogy
később kezd el fáradni
a teniszpályán, én meg azt, hogy
jobban futok
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tőle anélkül, hogy kiesne a szívem a helyéről.

A 78 éves anyósom a Solar-t és a Lunar-t egy hete issza, és már nem kell neki Tisassen, holott
eddig csak a rendszeres szedése mellett volt rendszeres széklete (székrekedés).

Egy 50-60 közötti ismerősömnek Metabolikus X szindrómája van, és nagyon stresszes volt, ő
úgy döntött, hogy a Lunar-t issza reggel és este is.
Napközben sokkal nyugodtabb, éjjel pedig jól alszik.”

Dr. Magyar Sarolta - orvos

"Az allergiám 2 nap alatt megszűnt!"

„Parlagfű-allergiám van, és az idén is elkezdődött nálam a szemviszketés, és a torkomban a
szokásos csiklandozó érzés. Ekkor már vagy egy hónapja nem szedtem az algát.
Még aznap este, amikor előjöttek a tünetek, felbontottam egy Lunar-t, reggel meg egy Solar-t,
és elkezdtem újra szedni. A 2. naptól megszűnt az összes tünetem, és azóta is teljesen jól
vagyok!”

Fejérvári Andrea

"Komoly alvásproblémák, nagyothallás, allergia, magas vérnyomás és koleszterin,
Reflux, "sarkantyú" és fájdalmas ízületi gyulladás - mind eltűnt a családban!"

„15 évig altatóval tudtam csak aludni (alvásproblémák), illetve altatóval is csak egy-egy
órát, ha felébredtem nehezen tudtam, vagy egyáltalán nem tudtam visszaaludni. Két és fél
hónappal ezelőtt kezdtem el a
mikro
algát
fogyasztani, és
egy hónapja altató nélkül alszom
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. Ha fel is ébredek még néha, szinte azonnal vissza is tudok aludni. Hajnali kettő után már nem
ébredek föl, általában fél hétig mélyen alszom. Altató, nyugtató hat hete nincs a
háztartásomban.

1997-ben speciális hallóideg sorvadásom miatt hallókészüléket kaptam a bal fülembe. Két és
fél hónappal ezelőtt elkezdtem fogyasztani a mikroalgát. A második héttől kezdve két héten át
minden éjjel fél kettőkor arra ébredtem, mintha forró levegőt fújna valaki ki a bal fülemből, vagy
mintha forró váladék folyna belőle. Természetesen fölkeltem és a fürdőszobába mentem, hogy
kitisztítsam a fülemet. Nem volt rá szükség, mert semmi nem jött belőle.
Egy hónapja nincs szükségem a hallókészülékre, majdnem mindent hallok.

Harminc évig küszködtem az allergiával. Gyógyszer, orrcsepp, szemcsepp nélkül nem léptem
utcára. A nagy csomag papír zsebkendő mindennapjaim elengedhetetlen kelléke volt január
1-től december 31-ig. Egy havi mikroalga fogyasztás után, - másfél hónapja, semmiféle allergia elleni szerre nincs szükségem
(pedig tavasz van, sok virágporral!), és elfelejtem lassan, milyen érzés orrot fújni.

Több éve magasabb vércukorszintem és magas koleszterinszintem miatt Diaprelt, illetve
Crestort szedtem. Egy hónapja - egyelőre állandó ellenőrzés mellett nincs szükségem ezekre a gyógyszerekre.

Reflux betegségem - igaz kezdeti stádiumban lévő - a mikroalga fogyasztását követő harma
dik héten megszűnt.

Unokanővérem gyógypedagógus, logopédus, 23 évig iskolaigazgató volt, beteg gyerekeket
tanított írni, olvasni, számolni, és a nagyobbaknak földrajzot, matematikát oktatott. Négy évvel
ezelőtt agyvérzést kapott. Elfelejtett írni - pontosabban az agyában tudja, hogyan kell leírni,
amit akar, de az ingerület nem jut el a kezéig-. Ugyanígy van a beszéddel is, látja a szót, amit ki
akar mondani, de nem mindig sikerül elsőre, gondolkodás nélkül kimondania. Stressz
helyzetben drasztikusan romlik a beszédkészsége. Logopédushoz jár. Övet, cipőfűzőt, vagy
hasonló dolgokat nem tudott megkötni, holott míg egészséges volt, férfiöltönyt, télikabátot és
minden egyebet gond nélkül megvarrt. Két hónapja fogyasztja az algát,
két
hete meg tudja kötni a fürdőköpenye övét, gondolkodás nélkül, újra automatikusan, és a
legváratlanabb pillanatokban leír szavakat.
A
beszédkészsége
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nagyon kicsit
javult
. Nála jelentősebb eredmény valószínűleg pár hónap múlva lesz. kapott.

Unokahúgom nyolc éve kínlódik, mindkét sarkában "sarkantyú" van. Különféle sikertelen
kórházi kezelések, sugár terápia, természetgyógyászati kezelések után másfél éve úgy döntött,
hogy befejezi a kísérletezéseket, úgysem tudnak rajta segíteni, a műtéti kockázatot pedig nem
vállalta. Puha sarokbetéttel él minden cipőjében, de soha nem áll egészen a sarkára, nehogy
megnyomódjon. Ülve tanít - ő is logopédus és fejlesztő pedagógus -, és a háztartásban, amit
csak lehet, ülve végez. Kizárólag kocsival jár mindenhova, mert n
em tud gyalogolni.
Pünkösdkor kezdte el fogyasztani a
mikroalgát (Wellstar Green Gold Solar és Lunar)
, három hete telefonált, hogy - akkor két napja - rá tud állni a sarkára. Egy hete újra telefonált,
hogy föl tudta venni azt a szandálját, amit már három éve nem tudott hordani, és
gyalog elsétált benne a kétszáz méterre lévő boltba, és a visszafelé út sem okozott neki
problémát. Évek óta kizárólag kocsival tudta megtenni ezt az utat.

A 18 éves unokám szintén két hónapja fogyasztja az alga készítményeket. Mindkét térdében
meglévő, szemmel nem látható, mozgásán észre nem vehető, de
komoly fájdalmakat okozó ízületi fejlődési rendellenesség
miatt évek óta Condrosulfot szedettek vele. Kétheti alga fogyasztás után megszűnttérdében az
állandósult fájdalom,
egy hónapja nincs problémája
, és valószínűleg többet nem kell Condrosulfot szednie.
És még csak két és fél hónapja, illetve öt hete fogyasztjuk a mikroalgát.”

"Szabályszerűen megfiatalodtam, megszépültem, az allergiám elmúlt!"

„Wellstar Green Gold Solar, Lunar termékeket kezdte el szedni 13 éves fiam október végén,
akinek addig
kutya-macskaszőr allergiája volt. Sok féle
terméket kipróbáltunk, több százezret költöttünk, de sajnos nem segítettek, még a szteroidos
orr spray sem, szeme mindig vörös volt, nem aludt, horkolt, tüsszögött. Az idei Karácsonyt
apjánál töltötte, ahol kutya van a lakásban, és a gyermekem
tünetmentes
volt az ott töltött 2 hét alatt, azóta sem jött vissza nála. Kamaszkori
pattanásai
elmúltak, a Lunar segítségével kipihentebben ébred és
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Genio-val kombinálva jól tud figyelni az órákon.

Saját tapasztalatom, hogy a Lunar, Solar fogyasztásával a tavaszi fű, fa, mogyoró, pollen
allergiám sem jelentkezett.
A
hidegre való allergiám, mely minden hideg ital vagy fagyi elfogyasztása után
köhögést
eredményezett
teljesen megszűnt.

Gyakori hátfájásom csökkent, hetek telnek el, hogy nem fáj, addig nehezebb szatyor cipelése
után fél napot fájt.

Eddig nem ehettem csípőset, gyomrom gyakran fájt, savas volt, az ősszel vásárolt Rennie-t,
Quamatelt kidobtam a múlt héten, mert
nincs rájuk szükség.

Hajam nem töredezik, pedig nem használok balzsamot sem, visszereim halványultak,
narancsbőröm sincs már.
A
Lunar hatására
kipihenten ébredek, és szemem nem dagad be reggelre, a fekete karikák halványodtak,
bőröm simább.

Kineto: tavaszi első futásaim minden évben 5-10 percesek, mert majd kiugrik a szívem,
fáradok. Az idén 2 dl Kineto fogyasztása után fél órával 45 percet futottam megállás nélkül és
mivel a terméknek izomlazító hatása is van, izomlázam sem lett.
Minden sport előtt
iszom, és hihetetlen, hogy fiatalkori teljesítményem visszatér. Könnyű edzeni, ha nem
fáradok.”

Bólya Mercédesz, Budapest

"A magas vérnyomásom normális lett!"
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„Három éve magas vérnyomást diagnosztizált a házi orvosom /szisztolés vérnyomás: 180-as
érték/. Elküldött egy teljes körű vizsgálatra, de az ok nem derült ki. Ezért a tünetek kezelésére
felírt egy Monoprill nevű gyógyszert, melyből napi egy tablettát kellett bevennem. 2007
októberében megismerkedtem egy mikroalga alapanyagú termék családdal
Wellstar Green Gold Solar - Lunar
, és két és fél hónap
alga
fogyasztás után abbahagyhattam a vérnyomás csökkentő szedését. A vérnyomásomat minden
nap ellenőrzöm, de azóta a legmagasabb érték 137/80 volt.”

Berkes Bernadette, Budapest

"Arcbőröm gyönyörű lett, kipihenten alszom, a lányom ekcémája elmúlt, a gyerekem
pedig minden akadályt simán vesz!"

„Mitesszeres arcbőr a Wellstar Green Gold Solar és Lunar szedésének 2. napjától kb. 5.-6.
napjáig a kiütések fölerősödtek, ill. számuk növekedett, közben a méregtelenítésnek
köszönhetően egy fokozott bélműködés kötötte a termék fogyasztóját a fürdőszobához. De
ezután drasztikus változás következett, a
mitesszerek teljesen eltűntek 2 nap alatt, az arcbőr gyönyörű lett (azóta is az) és a
bélműködés is helyreállt.

Kislányomnak gyerekkora óta vissza-visszatérő ekcémája van a karján és combja belső
részén. Az algapor szedésének
hete után az ekcéma eltűnt, és azóta sem jött vissza.

első

A Green Gold Lunar-nak köszönhetően minden nap kipihenten ébredek. Régebben napi min.
7-8 óra alvásra volt szükségem. Amióta az algát szedem, akármilyen későn fekszem le,
maximum 6 óra alvás után magamtól ébredek.

Gyermekem egyszerre készült az érettségire, a felvételire és a táncversenyére. A Wellstarnak mind a négy termékét
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(Solar és Lunar, valamint Kineto és Genio) folyamatosan szedte, szükség szerint, miközben az
utolsó hónapban
4-5 órát aludt csak éjjelente. Simán vette az akadályokat és minden vizsgája jól sikerült.

Édesanyám (82 éves) álmatlanságban szenvedett, esténként altatóval tudott csak elaludni,
ami néha gondot okozott neki, mert próbálta időnként nem bevenni, de akkor nem tudott
elaludni. Sikerült rávennem, hogy próbálja ki a Lunar-t.
Egy hét alatt elfelejtette az altatóját, kipihenten ébred és le nem mondana az algájáról.”

Gyulai Krisztina, mamoka@interware.hu

Áldásos visszajelzések a doktornő családjában és praxisában!

„A Wellstar termékeinek fogyasztása során, a kezdeti időszakban sok embernél (jelzem a
betegnél) átmeneti rosszabbodás-hasmenés, székszorulás, kiütések, pattanások, túlzott
vizeletkiválasztás-tapasztalható. Ezeket a reverz tüneteket nem szabad kudarc élményként
megélni, hanem inkább diagnosztikai értékű jelzésnek kell tekinteni.
Ami ilyenkor lezajlik a szervezetben méregtelenítési krízisnek nevezzük. Ez azért fordulhat elő,
hogy az "élő ételek" fogyasztásához nem szokott hozzá a szervezet. Ha ezt megfelelő
előkészítés, fokozatosság nélkül csinálja az ember, a testnek nem marad ideje átállni a
magasabb enzimszintre, ez pedig méregtelenítési válsághoz vezethet.
Ebben az esetben semmi mást nem kell tenni, csak csökkenteni a mikroalga mennyiségét 1/2,
vagy, ha muszáj 1/4 mokkáskanálra. Az energia italok hígításából nem az ajánlott 1 dl-t, hanem
néhány kortyot, 1/4 v. 1/2 dl-t kell fogyasztani, a fokozatosság elveit betartva, mindaddig, míg a
test el nem fogadja a "jót". Természetes az ilyen esetekben kiegészítő gyógymódra, vagy orvosi
segítségre is szükség van.

4 hónapos fogyasztás, szaktanácsadás után elmondhatom, hogy áldásos visszajelzéseket
kapok. Családom minden tagja fogyasztja, mindannyinknál volt mit leküzdeni.
Én szép lassan lefogytam 4 kg-ot, az éjszakai alvásom tökéletes. Korábban és
kipihentebben ébredek. Az egész napi testi és szellemi vitalitásom összehasonlíthatatlanul jobb
a korábbinál. Ha valamilyen oknál fogva nem fogyasztom a készítményeket, - nem az elvonás
tüneteit, addikciót tapasztalom - egyszerűen a szervezetem újra a korábbi vitálanyag-hiányos
állapotba kerül, hiszen a táplálékaink már messze nem tartalmazzák a sejt szinten szükséges
tápanyagot, biofotont, így újra fáradékony leszek. Ezt gyorsan igyekszem kompenzálni.
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Kis unokám tüdő, asztmatikus, immunproblémája, mellyel 7 éves koráig küzdöttünk, a
mikroalga fogyasztása után (reggel 1/2 és este 1/2 mokkáskanál+1 dl víz)
azonnal javulni kezdett,
ugyanis azóta nem volt beteg, szépen fejlődik, abszolút egészséges.

Vejem ekcémája, szédülése nem is tudjuk mikor, de eltűnt.

Lányom légszomja, tüdőgyengesége, belső feszültsége teljesen megszűnt.

Pácienseim visszajelzései közül néhány:

Reflux betegség, gyomorégés 2 hét után teljesen megszűnt (esetenként 3 nap alatt).

Az egész testet elborító, viszkető kiütés 2x1/2 mokkáskanál alga, 2x1/2 dl energiaitaltól,
kiegészítve homeopátiával és biorezonanciával
3
nap után teljesen eltűnt
. Vitalitását teljesen visszanyerte.

Az ízületi betegeknél, allergiásoknál csak kis adagban, 1/2 csapott mokkáskanállal 1/4-1/2 dl
itallal érdemes kezdeni (ajánlott az ősi gyógymódok alkalmazása).

Egy páciensünk arról számolt be, hogy az alga fogyasztása után allergiája megszűnt,
energikus egész nap, és vérnyomása normalizálódott.

Nagyon jók a visszajelzések!”
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Csanádi Mária - orvos

"Édesanyám extrém magas vérnyomása rendeződött!"

„Édesanyámnak 2008. dec. 09-én hajnalban kiugróan magas vérnyomása lett.

Ez rendszeres vérnyomáscsökkentő gyógyszerek (3, azaz HÁROM) mellett történt.
Egészségügyi dolgozó lévén próbálkoztam a vérnyomás mérésével, de ez lehetetlennek
bizonyult, ugyanis a mérő nem volt annyira kalibrálva, mint amennyi a vérnyomás volt.
Természetesen ekkora trauma eszméletvesztéssel járt. Próbálkoztam a Nitromint Retard
nyelv alá fújásával, de ez - az előbb említett eszméletvesztés miatt - lehetetlen volt, csak a
kifeszített szájába tudtam fújni. A mentőorvos fél óra elteltével is 260/110 Hgmm-t regisztrált.
Akkor megfogadtam, ha Édesanyám hazajön, és nem veszi el tőlem a Jó Isten, akkor keresek
egy olyan terméket, ami természetes anyagból készült, ezzel kiküszöbölve a gyógyszer káros
mellékhatásait (érthető, hogy hitemet vesztettem a gyógyszerekben). Meghagyta, hazajöhetett
7 gyógyszerszedés mellett. A gyógyszereket becsületesen felírattam a háziorvossal és
becsületesen szedettem Édesanyámmal.

Ekkor ismertem meg a Wellstar-t. A Green Gold Solar-t és Green Gold Lunar-t
előírásszerűen elkezdte fogyasztani. 3 hét elteltével soknak bizonyult a 7 gyógyszer és
hatásmechanizmusukat elolvasva elhagytunk/elhagyhattunk kettőt. Ismét eltelt 1 hét és újra el
lehetett - SŐT el kellett! - kettőt hagyni. Most a 1,5 hónapos algafogyasztás után elmondhatom,
hogy
Édesan
yám teljesen visszanyerte régi énjét, ha lehet, még erősebb a szervezete, nagyobb az
életkedve, hiszen elmondása szerint sokkal jobban alszik, pihentebben ébred, a
vérnyomás rendezéséről már nem is beszélve.

Kiküszöbölhettünk eddig 4 gyógyszert, amely tendencia - remélem - csak folytatódni fog.
Mellékesen jegyezném csak meg, hogy volt Édesanyámnak - igaz, hogy időskori –
vércukor
emelkedése is és már csak hab a tortán, hogy teljesen
normalizálódott
ez a problémája is. Nálunk az alga már bizonyított.
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Köszönet a Wellstar-nak, köszönet az alga feltalálójának.”

Tiba Jánosné, Taktaszada

"Szklerózis Multiplex? Visszakaptam az életem!"

"30 éves vagyok, 17 évesen diagnosztizálták nálam a Szklerózis Multiplex (Sclerosis Mltiplex,
SM) betegséget. Természetesen az orvosom azt mondta, hogy nem lehet gyógyítani, és hogy
szedjek gyógyszert, hogy ne romoljon tovább az állapotom. Négy év múlva természetes
gyógymódokat keresve elkezdtem fogyasztani az Aloe Verát. 4,5 évig havi 50-70 ezer
forintomba került (a gél és még 9 db táplálék-kiegészítő, amit szedtem), a betegségem miatt
kialakult depresszión túljutottam a segítségével, de egy idő után már nem bírtam anyagilag.
Egyre rosszabb állapotba kerültem,
magamtól 10 percet tudtam menni
, aztán pedig bútorról-bútorra támaszkodva vonszoltam magam. Édesanyám már fontolgatta a
tolókocsi
vásárlását... Ekkor hallottunk a
Wellstar
mikroalgáról. Azonnal elkezdtem szedni, és
állapotom szinte napról-napra jobb lett.
Öt hónap fogyasztás után már
ugrókötelezni
is tudtam! Ami azért csoda, mert az
orvosom szerint
nekem
nincs súlypont-emelkedésem,
tehát én képtelen vagyok ugrani… Erre tessék…! Ma már
egész nap rohangálok, táncolok, autót vezetek, és jól érzem magam
! Visszakaptam az életem!"

Szalai Tamás, Budapest

12 éve kínzó migrén nyom nélkül eltűnt és két éve még csak náthás sem voltam!
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„Amióta eszem az algát (Wellstar mikroalga - Green Gold Solar és Lunar), a migrénem
nyom nélkül eltűnt.
Korábban kb. kéthetente, frontos, stresszes időszakban még gyakrabban is rohamszerű
migrénes
fejfájások
gyötörtek, fél naptól két napig is eltartottak, és annyira erősek voltak, hogy nem tudtam bemenni
órára, vagy nem bírtam fölkelni, mert még a szememet kinyitni is fájt. Erre most már
visszaemlékeznem is nehéz.

A hajam 1-2 hónap után észrevehetően dúsabb lett, és a folyton tövig töredező körmeim 1
hónap alatt, ahogy lenőttek, erősek és egészségesek lettek. Azóta is
gyönyörűek.

A bőröm kamaszkorom óta rettenetesen pattanásos, aknés volt, és ez huszonéves
koromban sem enyhült. Az orvosok semmit nem tudtak ajánlani, aminek ne lett volna rettenetes
mellékhatása. Elsőként antibiotikumot kaptam, ami tönkrevágta az immunrendszerem és a
bélflórám. Ezután valami irtózatos szert akartak adni, amitől kirepedezhetett volna a bőröm, és
ha teherbe esem, torz magzatot hozok a világra – értelemszerűen ezt élből elutasítottam.
Harmadjára bivalyerős fogamzásgátlót kaptam, amitől meghíztam, depressziós időszakjaim
lettek – igaz, átmenetileg a bőröm javult. De ez hosszútávon nem volt egy ideális választás…

Az algaszedés hatására elkezdett kitisztulni a bőröm, és ma már egészen emberszabásúnak
érzem magam. Van néhány pattanásom, de ha gyorsan vízzel és egy kis olíva olajjal készítek
egy egyszerű
algapakolást az
arcomra, 20 perc után ezek is enyhülnek, a hajszálnyi ráncok pedig teljesen eltűnnek!

Még egy nagyon fontos dolog: az algaszedés óta egyetlen egyszer sem voltam beteg. Se
influenza, se nátha,
se semmi. Ráadásul már az első napoktól sokkal több volt az energiám, mint előtte bármikor is!
A
Kineto
és a
Genio
pedig hihetetlen
életenergiát, kreativitást, fizikai erőt
ad nekem!”
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Terjéki Nóra, Budapest

"2. típusú cukorbetegségem normalizálódik!"

„2. típusú cukorbeteg vagyok. 14-15-ös vércukorszintem 3 hét szedés után 4-5 lett!” (Wellstar
Green Gold Solar és Lunar)

S. Klára, Dunakeszi

"Gyógyulok a cukorbetegségből, ízületi gyulladásom elmúlt, 10 évet fiatalodtam!"

"47 éves korom óta cukorbeteg vagyok, és mindenféle diéta ellenére 13 év alatt egyszer sem
sikerült 14-15 alá vinni a cukorszintemet. Évek óta szedek rá gyógyszereket, de hiába. A fiam
kezdte el szedni a Green Gold mikroalgát, és látva az ő eredményeit, én is elkezdtem.
Hihetetlen, de 5 nap szedés után 5 lett a cukorszintem, és azóta is normális. Az esti
gyógyszeremet már le kellett tennem, mert reggelente 4-es cukrokat mérek, és az már kevés...
13 éve nem ettem csokit, fagyit, sütit, de egy fél éve újra ehetek, persze csak módjával.
Mellékhatásként az ízületi fájdalmam, köszvényem teljesen megszűnt. A hajam sokkal dúsabb
lett, a körmeimet újra meg tudom növeszteni, vidámabb, energikusabb, mozgékonyabb lettem.
Mindenkinek csak ajánlani tudom a
Wellstar
termékeket
!"

Szalai Erzsébet (63), Budapest

"Ízületeim csodásan gyógyulnak, a gondolkodásom pozitívabb, sőt, penge lett!"

„A terméktapasztalatom folyamatosan bővül. Először nem tudtam nevesíteni, de úgy éreztem,
hogy összeszedettebb vagyok nap közben, aztán arra lettem figyelmes, hogy könnyebben
alszom
el és
frissebben,
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kipihenten ébredek
. Mint ahogy mindenki, én is megtapasztaltam, hogy elkezd hatni az alga, hiszen az
ízületeimben (gyulladt, vörös kalapács ízületek az ujjperceimben, könyök és váll ízületeim)
felerősödött a fájdalom néhány napig. Aztán - ahogy ennek lennie kell -, fokozatosan csökkent a
fájdalom,
megszűnt a gyulladás az ujjízületeimben,
és ma már - két hónap után nincs szükségem fájdalomcsillapítóra, hogy végig aludjam az éjszakát.
Van erő a kezemben,
és fel tudom emelni a karom a fejem fölé anélkül, hogy fájdalmat éreznék. Tavaly bizony
sokszor jártam úgy, hogy elterveztem, mit fogok csinálni nap közben, és aztán szembesültem a
ténnyel, majd holnap. Ma már szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ilyen nincs. Reális
programot készítek, végigcsinálom, sőt jut pihenésre, kikapcsolódásra is egy kis idő. Az üzleti
gondolkodásomat is pozitívan megváltoztatta
a komplex termékfogyasztás, mert a Solar-ral, a Lunar-ral és a natúr algával a
Genio jótékony hatással van az agysejtjeimre, fáradhatatlan vagyok, és jobban tudok a
feladatokra koncentrálni.
Az elmúlt két hónap alatt ennyi személyes tapasztalatra sikerült szert tennem, de úgy
gondolom, hogy koránt sincs vége, hiszen minél tovább eszem és iszom a
Wellstar termékeket
annál több tapasztalatom lesz.
Puszi: Zoli”

Pauló Zoltán, Budapest

„A páromnak elmúlt a hajhullása és sokkal szebb és "tisztább" lett a bőre...”

B. Sz. Budapest

"A fáradékonyságom már csak rosz emlék!"

"2008. november elején próbáltam ki először a Green Gold Solar-t. Szerettem volna
megszabadulni a
korai
fáradástól
,
ami miatt, már több mint két éve, minden délután pihenésre szorultam, legtöbbször annak az
időnek a rovására, ami alatt a házimunkákat szoktam végezni. Magyarán mondva,
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csúfosan csökkent a fizikai teljesítőképességem.

Úgy kezdtem, hogy felkelés után egy csapott kiskanálnyi (kb. 1 gramm) algát kavartam
félcsészényi teába és azt bekortyolgattam. Persze a csészét kétszer is ki kellett öblíteni, mert
az alga felragadt az oldalára. Abban a kellemes meglepetésben volt részem, hogy már aznap
délután nem gyötört a megszokott fáradtságom.
Ebbe talán az is közrejátszott, hogy én nagyon vágytam is arra, hogy a munkahelyi program
után otthon is bírjam végezni állandóan felgyűlő teendőimet. Igen, vágytam arra, hogy
beteljesüljön az, amit a
Spirulináról
olvastam: „még tízórai munka után is táncolni való kedved lesz.” Mivel én egyszerre négy
terméket vásároltam meg, második naptól megkezdtem a
Kineto
-t is, mégpedig úgy használtam, hogy dél közelében félujjnyit töltöttem egy kétdecis pohár
aljába és feltöltöttem ásványvízzel (megjegyzem, hogy második naptól teával készítettem, mivel
az ásványvíz hihetetlenül habosodott).
Őszintén mondom, hogy kétnapi használat után már újra sok erőt éreztem magamban, és
az a kellemes meglepetésem volt, hogy minderre
felfigyeltek a fiaim és a férjem is
, akik az elején viccesnek találták ezeket, a
Wellstar alga termékeket
.
Szeretném megjegyezni, hogy az első használatkor sem „zavarta” meg a gyomromat és
megmaradtam a reggeli 1 teli teáskanálnyi adagnál, bár a dobozon ennél többet ír. Nekem, ez
az adag hozta meg a várt eredményt, és így nem is kerül sok pénzbe. Ennél többet költött a
férjem régebb a cigarettára.
Azóta a férjem is használja ezeket, a termékeket, lemondott a cigarettázásról, az iskolás
fiaim pedig szívesen használják az italokat.
S ami ennél is érdekesebb az, az hogy március elejétől minden hétfő délután, férjemmel
együtt táncolni járunk!
Merem állítani, hogy a Wellstar termékek a legjobb termékek, amikkel valaha találkoztam!"

Simó Edit, Segesvár, Románia

"Új ember lettem!"

"44 éves múltam, harmadik gyermekemet 40 éves koromban szültem. Már a terhesség előtt
kialakult nálam a magas vérnyomás, a terhesség és a szülés csak fokozta azt. A kései
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szülésnek
tudtam be, hogy
állandóan fáradt vagyok
. Kb. 60 évesnek éreztem magam. Tudtam, hogy ez nincs jól, sok mindent próbáltam tenni
ellene, de semmi nem segített. Ezenkívül 4 éve
epével műtöttek
.
Azóta szinte csak hasmenésem volt.
Az alvásom felületes volt, éjszaka többször felébredtem így
nem tudtam magam kipihenni sem.

2008. áprilisa óta fogyasztom a Green Gold alga termékeket, valamint a Kineto energiaitalt.

A hatás szinte azonnal érezhető volt. Fél év termékfogyasztás után huszonévesnek érzem
magam
! Még este sem
vagyok fáradt.
H
amar elalszom, fitten ébredek. A vérnyomásom normalizálódott. Állandó hasmenésem
megszűnt.
30 éves korom óta problémát jelentett a tejtermékek fogyasztása (hasmenés, puffadás). Már
erre sem vagyok érzékeny. Mindez a múlté!
Bőröm kisimult. Új ember lettem!

Nem győzök elég hálás lenni Istennek, hogy megismerhettem és fogyaszthatom a Wellstar
mikroalga termékeit
."

Vásárhelyi Júlia, Sály

"Jártányi erőm sem volt, most pedig valami jó kezdődött el..."
"Gyerekek!
Ma megismétlődött!
Lementem a sarokra biciklivel. Hazaértem. A feljárón - amin korábban alig tudtam már
felvonszolni magam, mert annyira kifáradtam, és mert annyira fájt a lábom - most kényelmesen
felsétáltam. Tegnap tapasztaltam ezt először. Már akkor is alig hittem, hogy ez velem történik.
Délután fent voltunk, Szisziék meghívtak grillezni. Vagy tízszer mentem fel-le a lépcsőn és
egyszer sem fulladtam ki. Korábban, az utolsó szakaszon már a gázcsőbe kapaszkodva tudtam
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csak felmenni az utolsó néhány lépcsőn.
Már jártányi erőm sem volt, komolyan mondom, ezért aztán rajtam igazán lehet mérni az
eredményt!
Úgy látszik, valami jó elkezdődött! :)
Hála Nektek!!!
Vásárhelyi Emilia Budapest

"Teljesen kicserélődtem! Többet bírom, mint 20 évvel ezelőtt!"

58 éves tervező mérnök vagyok. Kiemelkedő munkabírásom az évtizedek alatt sajnos erősen
megkopott. Ez év májusa óta redszeresen fogyasztom a Wellstar mind a 4 termékét (2
algaport és kétféle energia italt) és elmondhatom, hihetetlen hatásai vannak!
3-4 hónap után teljesen visszatért az erőm, vitalitásom! Úgy érzem, többet bírok, mint 20
évvel ezelőtt!
A kávér
ól teljesen leszoktam,
a
Kineto
és a
Genio
tápláló energiaitalok sokkal frissebben tartanak.
Gyerekkorom óta megoldhatatlan intenzív korpásodásom, gyomorsav- túltengésem
megyszűnt.
Izületi problémáimat teljesen elfelejtettem.
Bőröm kisimult, és a feleségemnek sincs semmi oka panaszra... :-))
Tánczos Mihály, Sály

"Kirobbanó az energiám, kollégáim allergiája és csontritkulása pedig megszűnt! Sőt!"

Kineto: Napi 3 kávé fogyasztását mellőzöm, mióta fogyasztom az energiaitalt. Hihetetlen
energiát kapok tőle, még este 10 órakor sem vagyok fáradt.
Genio: Nem fogyasztom állandóan, de előadások előtt igen. Sokkal jobban tudok
koncentrálni. Fejfájásra
hatékonysággal használtam.

is nagy

Munkatársam csontritkulásban szenvedett, két hónapi algafogyasztás után mérték meg a Ca
szintjét, és a normál érték felső határáig emelkedett.
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Leletekkel tudjuk bizonyítani!
Egy másik kollégámnak 18 éve fennálló allergiás tünetei húzódtak vissza úgy, hogy ezt a
nyarat gyógyszer nélkül, és tünetmentesen sikerült átvészelni.
Papné Szlatky Ágnes, Mezőkövesd

Tanulás, energia, fülzúgás

58 évesen ez év május-június-ban tettem le az akupresszőr szakvizsgát - sikeresen. (Annak,
aki nem tudja, ehhez gyakorlatilag telefonkönyvhöz hasonló, semmihez nem köthető, irdatlan
adatmennyiséget kellett megtanulni.) Tanulás előtt és a vizsgák előtt kb. fél órával ittam a
GENIO
italból az előírt hígításban és mondhatom,
"vágott az eszem, mint a borotva ".

Elsőként végeztem az írásbelivel, és mindenből jelest kaptam egy 4-es kivételével, mert a
szóbelin feladott kérdés nem szerepelt a tankönyben...

Menyem autóvezetésből vizsgázott ezzel - sikeresen.

Fiam - 24 órás műszakjában elosztva az adagot - kipróbálta a KINETO-t. Azóta csak ezt
fogyasztja, mert elmondása szerint
éberebben tudta ellátni feladatát, mint eddig bármikor.
Azóta semmiképpen nem inna sem colát, sem kávét, vagy pláne "energiaitalt".

Nővérem - második unokája érkezésekor - lányának egy hónapon keresztül segített. Minden
nap 10 óra körül ivott egy adag KINETO-t, és estig nem fáradt el és utána sem "esett
össze" a fáradtságtól!
Most újból megy segíteni
(Olaszországba), és már kérte az újabb palack
KINETO
-t.
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Évtizedek óta kínzó fülzúgásom 2 hét Green Gold Solar szedése után elmúlt (májusban),
azóta sem tért vissza!

Mindenkinek ajánlom ezen készítmények fogyasztását, de kipróbálását mindenképp!

Szalainé Bárdoss Mária, Sály

Kínos emésztési problémák...

A téma nem olyan, hogy szívesen vállalnám névvel, nyilvánosan, de nekem bizony napi (inkább
heti...) stressz volt a széklet. A helyzet egyre rosszabbodott, pedig minden gyógyszer,
módszert kipróbáltam. Az algaporok csodát tettek! Nem is emiatt kezdtem szedni a Solar és
Lunar termékeket, (arra is hatással voltak), de mintegy "mellékhatásként" megoldódott életem
egyi fő prolémája!

Áldás érte azoknak, akik létrehozták! Igazán teljeskörű hatóanyag!

Hallottam, hogy volt, aki éppen ellenkezőleg, állandó hasmenéssel küszködött - és neki is
segített! Azért ez már tényleg figyelemre méltó!

Aki nem próbálja ki, vessen magára!

Korom előrehaladtával éjszakánként már 3-szor, 4-szer kellett WC-re mennem. Ez eléggé
megkeserítette a pihenésem. Amúgy sem aludtam jól. Az algáknak köszönhetően ma már
legfeljebb 1 alkalommal kell kimennem (pedig este extra pohár vizet iszom az
alga
miatt) és utána azonnal, újra elalszom.
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Újra kipihenten ébredek!"

Gyomorsav megszűnése

"Miután a mikroalgának kiemelkedő a lúgosító hatása, gondoltam tényleg érdemes
megpróbálni. 7 éve küzdök
gyomorsavval,
rengeteg savtalanítót szedtem az elmúlt évek során: Talcid, Naxidin, Losec...
Nos, akiknek ezek a gyógyszerek ismerősek, azoknak biztos, hogy túl sok a gyomorsava,
vagy van a környezetében olyan ember, akinek ilyen problémája van. Az elmúlt időszakban újra
kezdtem éppen szedni a Naxidint, amikor megkeresett a barátnőm ezzel a frankó kis teljesen
természetes táplálék-kiegészítővel. 2 hét után azt vettem észre, hogy elfelejtem bevenni a
Naxidint és szépen további egy hét alatt abba is hagytam a és egyre jobban lettem. Teljesen
oda vagyok, végre gyógyszer nélkül javulok. Sőt most már 6 heti szedés után úgy érzem,
hogy
rendbejöttem, fantasztikus! Csak ajánlani
tudom mindenkinek a
WellS
tar mikroalga termékeit
.
Mostanában már sokkal energikusabbnak érzem magam, jobb a kedvem és a közérzetem,
csökkent az étvágyam és jobban is alszom!"

Egyszerűen: Élek!

"- általánosságban jobban érzem magam, fizikailag és szellemileg is.
- könnyebbnek érzem magam és ezt nem csak az - általam kívánt mennyiségű - súlycsökken
és
miatt van,
hanem
lel
ki könnyebbség
is bekövetkezett
- a súlycsökkenés spontán, fogyókúrázás nélkül történt
- további tapasztalatom: megszűntek a testszagok és ez az emésztésekkel
járókra vonatkozik.
...és ezt a pazar eredményt csak az alga fogyasztással értem el.

Korábban más, rendkívül neves és valóban jó táplálékkiegészítőt fogyasztottam hosszú évekig
és tökéletesen meg voltam vele elégedve. A mikroalgákat csak egy kedves ismerősöm
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erőszakos unszolására próbáltam ki...
Most semmilyen más táplálék kiegészítőt nem szedek, mert csak így mérhető le az
eredmény - és ez önmagáért beszél!"
Kasztner Ilona, Budapest

"Végre sikerült teherbe esni!"

"Egy kedves hölgy könnyekkel a szemében mesélte, hogy lánya 5 évi sikertelen próbálkozás
után
- miután semmilyen
szervi bajt nem tudtak megállapítani sem nála, sem pedig férjénél - elkezdte fogyasztani az
algát. Két havi szedés után
(3. hónapban) sikerült teherbe esnie mindenféle orvosi segítség nélkül.
Nála valószínűleg a szervezet túlsavassága, vagy esetleg a fehérjehiány okozhatta a
terméketlenséget. Tudott dolog az is, hogy a fehérjehiány csökkenti a teljesítőképességet, ami
nemcsak az erőnlétre és a kitartásra, hanem a szaporodásra is vonatkozik. Miután a spirulina
nagy mennyiségű növényi fehérjét (60-70%) tartalmaz, amelynek felszívódása rendkívül jó az
állati fehérjéhez képest, ez a kis parányi egysejtű sokkal több fehérjével tudja ellátni
szervezetünket, mint a hús!"

Bíró Ica felszívódó cisztái!

"2008. május 5-én az RTL Klub Reggeli című műsorában Bíró Ica kijelenti, hogy cisztái
felszívódása
a
mikroalgáknak
köszönhető."

Terméktapasztalat vegetáriánusoknak

"Vegetáriánusok vagyunk. Férjem hosszú ideje, én pedig négy éve nem fogyasztok húst. Jól
érzem magam így a bőrömben, de mindig aggasztott a gondolat, hogy vajon fogyasztok-e elég
fehérjét és mindent megkap-e a szervezetem, ami szükséges. Időnként vásároltam vitaminokat,
de nem tudtam melyikből mennyit egyek, változó volt a különböző termékek összetétele. Elvileg
a szójában sokminden megvan, amire a szervezetnek szüksége van, de engem nagyon felfújt,
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ezért nem eszem. A feldolgozási folyamatáról, pedig jobb nem tudni... Mivel sok mindent
kipróbáltam már, eleinte bizalmatlan voltam a Wellstar termékek iránt is, de így utólag be kell
vallanom, hogy érdemes volt kipróbálni.
Jó a közérzetem
, nem fúj fel, teljesen természetes a feldolgozási folyamata és
ebben valóban benne vannak a szükséges anyagok, amik sok
vegetáriánus
étrendből hiányoznak.
Ami a közérzetemet illeti, valahogy
erősebbnek érzem magam.
Egyszóval csak javasolni tudom minden zöldségimádónkak!"

Fejfájás csillapítása

"Mondták, de nem akartam elhinni, hogy a Genio energiaital sok esetben elmulasztja a
fejfájást.
Most már
kétszer is volt, hogy úgy
elmúlt a migrénnek induló fejfájásom,
hogy
nem kellett bevennem gyógyszert,
hanem csak ittam egy pohár
Geniot
.
Ma egy nagyon aranyos lánynál voltam, hogy ismertessem vele a WellSart termékeit és
üzleti lehetőségét, és ezért természetesen megkínáltam Őt is
Genioval
. Kb. 40 perc után közölte velem, hatalmas mosollyal az arcán, hogy
elmúlt a fejfájása
, pedig nem is vett be gyógyszert. Hát, ez nem lehetett pszichés, mivel akkor még nem is
említettem meg neki ezt a kellemes mellékhatást!"

Durva migrén - nyoma sincs!

Egy hölgy kb. 12 éve küszködött migrénes fejfájással, ami hetente 3 napig tartott.
Gyógyszerek nem hatottak!
Szedett rá különböző természetes szereket is, de csak két napra sikerült lecsökkenteni a
fájdalmat. Ilyenkor teljesen megszűnt számára a családja, a férje és egyáltalán az egész
külvilág.
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Csak sötét szobában volt képes elviselni a fájdalmat.
Kétheti algaszedés után azt vette észre, hogy a "várva-várt" migrén nem érkezik! Hiába várta,
azóta semmi sem történt. Ő a legboldogabb miatta, de képzeljük el a családját, akik tehetetlenül
nézték a szenvedését hosszú éveken át!

Allergia, térdfájás a múlté

Egy fiatal hölgy, akinek lovardája van, és futtatja a saját üzletét orvosilag megállapított allergiái
voltak
(több mint 10 különböző dologra, mint pl. széna, por, szagok, és különböző élelmiszerek). A
térdei is kikészültek,
amit ő a lovaglásra fogott. Meg is műtötték az egyiket, és a másik is be volt tervezve. Az első
adag alga után minden eddig fellelhető allergia tünet előjött, amelyből arra következtetett, hogy
az algára is allergiás. Azt tanácsoltuk számára, hogy adjon magának hosszabb időt a kúrához,
és mindennap szedje. Kb. 2 hét után kezdtek
elmúlni az allergiás tünetek.
Ma már ismét teljes üzleti életet élhet, és a lovai körül ténykedhet, minden probléma nélkül.
A másik térdét sem kellett megműteni, hiszen ma már jobban működik, mint az,
amelyiket megoperáltak.

Asztma

Egy idős férfi asztmás volt, de csak éjszaka jött elő a fulladás. Többször is használnia kellett
az asztma sprayt, hogy egyáltalán pár órát tudjon aludni. Az ágyat rendszeresen porszívózták,
de nem segített. Kb. 1 hónapi algaszedés után,
nem ébred fel éjszaka, és nem kell használnia a sprayt.
Elmondása alapján alszik, mint a tej!

Ciszták

"Több, mint 3 éve már, hogy rendszeres ellenőrzésre kellett járnom az urológiai szakrendelésre,
mert a vizeleteredményem mindig rossz értékeket mutatott (sok-sok +, genny) és a veséim
en több ciszta is volt.
Kb. 1 hónapja szedtem az algát, amikor ismételten kontrollon voltam, és amit hallottam, az egy
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csoda volt számomra!
A
vizeleteredményem tökéletes volt, valamint az összes ciszta eltűnt a veséimről.
Semmit nem csináltam másképp, mint előtte "CSAK" az algát szedtem."

"Egészségem, erőm összeomlott - ma már folyamatosan és gyorsan visszaépülök!"

A reklám- szakmában nincs pihenés! Itt csak az maradhat meg, aki szellemileg- fizikailag
abszolút elnyűhetetlen. Én ilyennek gondoltam magam, hiszen 22 éves vagyok, rendszeresen
sportolok, minden buliban 102%-ig benne vagyok.
Vagy inkább csak voltam...
A folyamatos, elkerülhetetlen, szó szerint éjjel- nappali pörgés 1 év alatt teljesen kikészített
(másokat már hamarabb). Életritmusom teljesen szétesett, egészségem, erőm
összeomlott.
Ennek ellenére nem akartam abbahagyni ezt a munkát a "cél előtt", ezért kerestem - és
találtam egy olyan megoldást, ami megtart, de nem rombol tovább, hanem legalább megtart
egy elviselhető szinten. Ez a megoldás: a mikroalga!
Először csak az energiaitalt próbáltam ki. A Kineto már az első alkalommal bizonyított; közel
6 órán keresztül
semmi fáradságot nem
éreztem, és utána sem omlottam össze!
A
Geniótól
pedig
elmúltak egyre erősödő fejfájási- és depressziós rohamaim.
Ezen felbuzdulva most már rendszeresen szedem az algaport is és örömmel jelenthetem,
hogy - a továbbra is azonos - extrém megterhelés mellett nem csak szinten tudtam tartani
magam, hanem
folyamatosan és
gyorsan újra visszaépülök!
Éljenek a WellStar mikroalgák!"
Balogh Benjámin, kreatív manager

Botos Mária - Mi történt a családban?
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"Marcsi, vagyis én. (Amit fogyasztok: Green Gold Pur, Lunar)

Nem kell vérnyomáscsökkentőt szednem.

Egy hónap alatt, diéta nélkül fogytam két kilót

Sokkal jobban bírom magam és nyugodt alvás után kipihenten ébredek.

Józsi, a férjem (Green Gold Pur és Lunar)

Józsi, 180 cm magas. Eddig, ha 90kg alá ment a súlya, fáradt volt és kedvetlen, ideges.

Ha 95 kg fölé ment a súlya, akkor meg azért bírta nehezen magát.

Ma 86kg, erős és energikus.

Sokszor 3-as szemüveget használt olvasáshoz, most szabad szemmel olvas.

Nóci, kisebbik lányom (Green Gold Mint)

Fiatal kora ellenére izületi problémái voltak. Sokszor fel kellett mentetni tornából, ami állandó
iskolai konfliktus forrása volt.
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Ez már a múlté.

Dórika, a nagyobbik lányom (Green Gold Pur)

Hullott a haja, ez megszűnt. Érdekes mellékhatás, hogy eddig nem zavarta a benzinszag,
mostanában azonban igen, ami azt hiszem nem baj.

Andris, a vejem (Green Gold Mint)

Ő a szkepticizmus szobra. Komoly vesekő problémával küzd egyenlőre csak drukkolni tudunk
neki. Mostanában megy majd kontrollra, Az algát viszont nagykanállal eszi, nagy örömünkre, és
láthatóan jobb erőben van. Mivel nincsenek fájdalmai, visszanyerte jókedvét és vitalitását.

Andriska, a nagyobbik unokám (Genio)

Itt szuper a hatás. Andriska hiperaktív volt. VOLT, múlt időben. Napi egy deci Genio
szedésével két hét után örömmel hallottuk az óvónőtől, hogy koncentráció készsége elképesztő
módon javult. Gond nélkül megoldja a feladatokat, és legnagyobb örömünkre „normál” iskolába
mehet.

A Genio-t mindannyian szedjük alkalmanként, ha szükséges.
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Szép László, barátunk (Green Gold Pur)

Cukorbeteg, napi három „dilibogyó”.

Helyreállt a vércukor egyensúlya, nincs szüksége gyógyszerre, nem kell diétáznia.

Azért javasoltuk neki, hogy a gyógyszerszedést konzultálja meg az orvosával.

Ladányi Istvánné Marika (Green Gold Pur, Viewty kapszula)

165cm magas, 98 kg, két csípő protézissal. Ő a férjem régi kedves iskola társa. Alig tudott
járni, a nap végére mindig nagyon kifáradt fizikailag és szellemileg is.

Ma már könnyedén „felszalad” nálunk a lépcsőn, este tíz órakor még vidáman Skype-olunk, és
már fogyott néhány kilót.

Ezek röpke egy hónap termék tapasztalatai.
Normal
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Tapasztalatok a YOUTUBE-ról !

Rák : www.youtube.com/watch?v=88IuZwJ-nSk
Vese : www.youtube.com/watch?v=_mvubbte85Y&feature=related
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Alergia : www.youtube.com/watch?v=YwRhxsZW9L4&feature=related

Cukorbetegség : www.youtube.com/watch?v=-TaFRmyzyyE&feature=related

Nőgyógyászati probléma : www.youtube.com/watch?v=XOOMlg3HAy4&feature=related
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