
تجارب عملائنا الذين استخدموا غذاء ملكات النحل

استخدام الغذاء الملكي بحسب توجيهاتنا اعطت حتى الآن العديد من النتائج . في هذا القسم سنذكر اكثر العلاجات نجاحا والتي لدينا
تأكيدات من زبائننا على ان الغذاء الملكي ساعدهم كثيرا.

تقوية المناعة  
  

الأشخاص الذين تناولوا الغذاء الملكي اكدوا لنا ان الغذاء الملكي اثر ايجابيا على تقوية المناعة لديهم . 

  

فالأشخاص الذين كانوا كثيرين الاصابة بنزلات البرد . اثنوا كثيرا على ان عدد مرات اصاباتهم بنزلات البرد خلال العام قلت كثيرا ,
والذين يرون ان هذا هو نتيجة تأثير الغذاء الملكي

تحسين صورة الدم الكاملة  
  

كان لدينا حالة مثيرة للاهتمام . الشخص الذي حصل على اول جلسة علاج كيميائي اتصل بنا وبدأ في استخدام الغذاء الملكي. خلال
متابعة تحليل صورة الدم الكاملة الاجباري قبل الحصول على الجلسة الثانية من العلاج الكيميائي , الاطباء لم يستطيعوا ان يصدقوا ان

صورة الدم عند المريض افضل مما كانت عليه قبل جلسة العلاج الكيميائي الاول.

  

وكذلك تابعنا حالة مصابة بفيروس الكبد الوبائي سي , والتي كانت منتتظمة في العلاج , وخلال العلاج المنتظم كان هناك انخفاض
بشكل دائم في صورة الدم , والذي كان يتطلب ايقاف العلاج . باستخدام الغذاء الملكي لوحظ توقف الانخفاض , بل لوحظ ارتفاع

طفيف , ولم يعد بحاجة لتوقف العلاج بل تابع العلاج بانتظام حتى النهاية.

  

الاشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى الحديد في الجسم, بعد استخدام الغذاء الملكي اكدوا لنا ان مستوى الحديد ارتفع بشكل
ملحوظ , وبعد ان توقفوا عن استخدام الغذاء الملكي عاد مستوى الحديد للهبوط مرة اخرى .

الدورة الشهرية  
  

عند النساء الذين لوحظ عندهم تأخر االدورة الشهرية لمدة طويلة , بعد اخذهم للغذاء الملكي انتظمت لديهن الدورة الشهرية , وكذلك
اثر الغذاء الملكي عند بعضهن على تقليل كمية الدم المفقودة خلال الدورة الشهرية , وكذلك تقليل مدة استمرار الدورة الشهرية.

الخصوبة  
  

هذه واحدة من الاشياء التي نثق بأن غذاء ملكات النحل هو افضل علاج لها . عندما اتصلت بنا احدى زبائننا وقالت بانها تمكنت من
الحمل بعد 20 سنة من الزواج , اسعدنا ذلك كثيرا. ونحن يسعدنا خاصة استمرار هذه الأخبار , فهكذا كل عام يوجد اخبار مفرحة
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باطفال جديدة , للاسف لايوجد عندنا معلومات عن كمية الغذاء الملكي التي يتناولوها عملائنا من اجل مشكلة الاخصاب , ولذا لايمكننا
ذكر نسبة النجاح .

- حساسية حبوب اللقاح -حساسية الربيع  
  

الاشخاص الذين كانوا يعانون من مشاكل كبيرة بسبب هذه الحساسية الموسمية على حبوب اللقاح استخدموا غذاء ملكات النحل ,
الذي كان من نتائجه تخفيف ملحوظ لاعراض الحساسية .

التهدئة  
  

الاشخاص الذين يقومون باعمال فكرية واعمال مجهدة او محاطة بالكثير من التوتر وجدو ان الغذاء الملكي له اثر مهدئ عليهم .
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