
 סובלים מהרפס?

 !מציעה טיפול פשוט לבעיה סבוכההומאופתיה 

 

 :?מה הוא נגיף הההרפס

 

 .הרפס היא מחלה הנגרמת ע"י וירוס ומתבטאת בשלפוחיות על העור וריריות

 ה.מהאוכלוסי 09%נגיף ההרפס הוא מדבק מאוד וקיים בצורה רדומה אצל כ 

 :אבל הנפוצים שבהם הם קימים הרבה מאוד סוגי הרפס,

מופיע לאחר  ך כללשמופיע על השפתיים ועל רקמות ריריות, בדר – 1הרפס סימפלקס ·

 ם.מחלות חו

 .הגורם לשלפוחיות באיברי המין – 2הרפס סימפלקס ·

תוקף את העצבים  - לגורם גם לאבעבועות רוח עלול – (שלבקת חוגרת)רפס זוסטר ה·

 .הרעה ממגע ויכול להופיע בכל מקום בגוף. הכאב הוא בלתי נסבל ויש

 .וירוס אפשטין בר –מחלת הנשיקה ·

 

  :בהרפס טיפולה

 

תקופתי  הטיפול הקונבציונלי בהרפס אינו מצליח לטפל במחלה ולכן היא חוזרת באופן

 חלשה.  כשמערכת החיסוןו במצבים של סטרס

כלל טיפול סימפטומתי בזמן התפרצות המחלה ולא במערכת החיסון  הטיפול הוא בדרך

  ...המחלה חוזרת ולכן

 

לטפל במחלה  מצוין לילדים ומבוגרים הנוטים לחלות בהרפס וכדאילהומאופתיה יש מענה 

הטיפול ההומאופתי מנסה להגיע לסיבה שבגללה מערכת החיסון  .כדי שהיא לא תחזור

 ונותנת טיפול מדויק ואישי שיחזק את מערכת וכ'ו( מתח נפשי, תזונה לקויה( נחלשה

 .הבאה את ההתפרצותהחיסון לאורך זמן. ברגע שמערכת החיסון מתחזקת ניתן למנוע 

הרבה  למנועו במקרה של מחלת הנשיקה, ניתן לקצר את זמן המחלה באופן משמעותי

 ל.מאוד סב

 

 מקרה מהקליניקה:

 

 (הפרטים האישיים שונו לצורך שמירה על סודיות רפואית, )21דניאל, 

אכן איבחן שש קודם הלכתי לרופא ,אלונה ארבעה ימים אחרי הופעת ההרפסלהגעתי "

 .קיבלתי טיפול תרופתי ומשחה שלא עזרו בכללאצלו  ,מדובר בהרפס

 .סנטר ונקודה גדולה על קצה האףהחצי על ההרפס הופיע על כל לחי שמאל, 



 !המראה שלי היה מזעזע

להיות  במיוחד לא הבנתי למה היתי צריך, היתי מאוד סקפטי לגבי הטיפול ההומאופתי

 בכלל להרפס. בקליניקה שעה ולספר דברים שלא קשורים

והסבירה לי שמכיוון  רמדי )תרופה הומאופתית(לי נתנה  אלונה פגישה הטיפולית,בתום ה

 השינוי צריך לבוא מאוד מהר. אקוטי, מצב ןשזה

 ה.והיא החוויר מצבימה   לראות ילאחר כמה שעות אמא שלי באה לחדרו חזרתי לביתי

על הסנטר  , היא אמרה שהכתמים!הפנים, אבל לאחשבתי שבטח עוד קטמים יצאו לי על 

בראי ולא האמנתי...  עוד קצת. אני הסתכלתיממש ועל האף כמעט נעלמו ועל הלחי נשאר 

ו סימני יוון שנשארמכ לקיחת הרמדי בשנית למחרת בבוקר היה צורך ב !.אכן נס

 אדומה ולא אסטטית על הלחי. פיגמטציה

 גלובולים של רמדי וזהו... יבערב באותו יום קיבלתי שוב הנחיות לקחת שנ

 !נקיות לגמרי ביום השלישי, לאחר יומים של טיפול, הפנים נראו

 !הומאופתיה עובדת,להודות לאלונה שלי זאת הזדמנות
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