ECZEMA
95% kanak-kanak yang mendapat penyakit eczema berjaya dirawat dengan Homeopathy. Kulit
yang mereka,
bernanah, gatal bertukar menjadi licin, gebu dan cantik. Pendapat yang
mengatakan eczema tidak ada ubat tidak benar! Steroid bukan jawapan kepada penyakit eczema
yang berulang-ulang. Sayangi anak anda. steroid boleh menimbulkan kesan sampingan yang
amat serius. Tanya doktor dan lihat internet jika anda tidak percaya. Homeopathy memberi ruang
untuk anak anda berwajah baru. Jimatkan wang anda.
TULANG LEMBUT (OSTEOPOROSIS)
Kenyataan penyakit tulang kertas atau tulang lembut (mudah patah) dikalangan kanak-kanak
tidak ada ubat tidak benar! Kejayaan Homeopathy merawat penyakit ini amat tinggi. Jika
dikatakan 100% ramai orang tidak percaya. Jadi kita letakkan 95% setakat ini semua pesakit
tulang lembut dikalangan kanak-kanak yang dirawat dengan Homeopathy boleh membesar seperti
kanak-kanak lain yang normal. Homeopathy memang banyak guna. Sayang masyarakat Malaysia
tidak memahaminya.
KEPALA BESAR BERISI AIR (HYDROCEPHALUS)
Ramai orang berfikir penyakit hydrocephalus yang berlaku padabayi mesti dibebah. Anggapan
ini tidak benar. 85% kanak-kanak kydrocephalus berjaya desekat pembesaran kepalanya dengan
rawatan Homeopathy. Bila rawatan diberikan, dua perkara berlaku. Pertama, kepala yang besar
menjadi normal. Kedua, kepala yang membesar terhenti pembesarannya dan tidak menjadi
bertambah besar. Ada ramai kanak-kanak hydrocephalus yang dirawat dengan Homeopathy
masih hidup sampai hari ini. Mereka membesar dengan normal dan bijak seperti kanak-kanak
lain. Homeopathy memberi harapan kepada yang sudah dianggap tidak mempunyai harapan.
Fakta ini adalah dari pengalaman selama 20 tahun merawat kanak-kanak sedemikian.
SENGGUGUT DAN ENDOMETROSIS
Ramai remaja dan wanita yang telah berkhawin yang mengalami senggugut kronik dan
endometrosis berjaya dirawat dengan homeopathy. Peratus kejayaan amat tinggi iaitu 95%.
Senggugut kronik terjadi kerana banyak faktor. Rahim bengkak dan turun ke bawah kesan dari
jatuh terhempas punggung waktu kecil dan tekanan emosi dua faktor yang sering berkait dengan
faktor-faktor lain menjadikan senggugut yang dialami begitu teruk. Homeopathy merawat
senggugut dengan menyelesaikan kedua-dua masalah mental dan fizikal. Pain Killer bukan
jawapan kepada senggugut untuk jangkamasa panjang. Masalah kesihatan yang timbul dari pain
killer lebih seruis dari senggugut itu sendiri.
JAUNDICE DAN DEMAM DENGGI
Penyakit Jaundice atau kuning pada bayi baru lahir dan demam denggi boleh diubat. Kenyataan
penyakit kuning dengan demam denggi tidak ada ubat tidak benar. Semasa pesakit demam denggi
dan bayi demam kuning berada di hospital, ubat Homeopathy boleh diberikan untuk
mempercepatkan pemulihan. Perangkaan menunjukkan 95% bayi kuning dan pesakit demam
denggi yang diberi rawatan Homeopathy lebih cepat keluar dari wad berbanding mereka yang
tidak menerima rawatan. Penjimatan kos rawatan yang diberi oleh Homeopathy amat besar.

