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Ortopedit hämmästyneitä vaivaisenluun uuden
hoitomuodon nopeista tuloksista
Liisa Terho on yksi sadoista naisista, jotka pääsivät jalkaterän virheasennon ongelmasta yhdessä
kuukaudessa käyttämällä pelkästään tätä hoitomenetelmää.

Uuden välineen ansiosta lähes jokainen sitä kokeillut nainen sai kuukaudessa terveet jaUuden välineen ansiosta lähes jokainen sitä kokeillut nainen sai kuukaudessa terveet ja
toimivat jalat. Menetelmä ei ole pelkästään tehokas ja nopea. Se ei sisällä kemiallisia aineitatoimivat jalat. Menetelmä ei ole pelkästään tehokas ja nopea. Se ei sisällä kemiallisia aineita
ja on täysin luonnollinen ja terveydelle vaaraton. Menetelmän teho on todistettu kliinisissäja on täysin luonnollinen ja terveydelle vaaraton. Menetelmän teho on todistettu kliinisissä
testeissä, joissa asiantuntijat myös selvittivät, mikä mahdollistaa vaivaisenluun ongelmantesteissä, joissa asiantuntijat myös selvittivät, mikä mahdollistaa vaivaisenluun ongelman
selättämisen näin ällistyttävän nopein tuloksin.selättämisen näin ällistyttävän nopein tuloksin.

Helsinkiläisortopedit eivät uskoneet silmiään. He eivät koskaan olleet nähneet mitään vastaavaa.
Menetelmää käyttäneet naiset pääsivät eroon vaivaisenluusta ja siihen liittyvästä kivusta jo kuukauden
päivittäisen hoidon jälkeen. Hoitomuodon vaikutuksen salaisuus paljastui vasta yhdysvaltalaisen Scranton
Universityn suorittamissa perusteellisissa tutkimuksissa.

Uusi hoitoväline kehitettiin ainutlaatuisen menetelmän nojalla, jolla on keskimääräistä tehokkaampi ja
monitasoisesti toimiva vaikutus. Jalkaterissä käytettynä väline nopeuttaa isovarpaan asennon
korjautumista, poistaa tulehdusta ja ennaltaehkäisee vaivaisenluun ongelman uusiutumista. Lisäksi se
vahvistaa ja vankentaa jalkaterää ja korjaa sen virheasentoa. Tämän ansiosta kävely sujuu helpommin ja
epämukavuus sekä kipu häviävät.

Hoitomuodon uskomaton teho perustuu vaivaisenluun hoitoon tarkoitettuun ortopediseen oikaisijaan.
Toisin kuin muut tämänkaltaiset tukivälineet, oikaisija on valmistettu erityisestä ortopedisesta muovista, ja
riittää, että se asetetaan yöksi varpaiden väliin, jotta jalkaterän virheasennon vastaisessa taistelussa
voidaan saavuttaa uskomattoman tehokkaita tuloksia. Välineen valmistuksessa käytetty ortopedinen muovi
eroaa yleisesti käytetystä tavallisesta muovista. Väline on kehitetty uusimpien teknologioiden avulla, joita
aiemmin on käytetty vain urheilijoille tarkoitetuissa kuntoutuskeskuksissa. Hallu Forte -oikaisijan

3°
21:37

RealFeel®
-8°

Kevyt sadekuuro

Yöllä
helmi 9

Al 2°
RealFeel® -7°

Pari lyhyttä
sadekuuroa

Huomenna
helmi 10

Yl 5°
RealFeel® -1°

Jaksoittain
vesisadetta

torstai
helmi 11

Yl 3°
RealFeel® 1°

Jaksoittain
vesisadetta

Erinomainen tarjous!

kokeile »kokeile »

Page 1 of 6



Perjantai 5.02.2016

Perjantai 5.02.2016

Perjantai 5.02.2016

Perjantai 5.02.2016

Perjantai 5.02.2016

Kommentteja Kommentteja 

Lue artikkeliin liittyvät vastaukset "Ortopedit hämmästyneitä vaivaisenluun uuden
hoitomuodon nopeista tuloksista"

ortopedinen muovi korjaa varpaiden asentoa luonnollisella ja pysyvällä tavalla ja ehkäisee ongelman
uusiutumista. Sen ansiosta väline ei häiritse unta eikä aiheuta yliherkkyyttä.

Jalkaterän kipu vähenee ja tulehdus alkaa parantua jo oikaisijan ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Jo
yhden yön jälkeen oikaisijaa käyttäneet henkilöt huomasivat, että kävely oli heille helpompaa – ja tämä oli
vasta alkua. Hallu Forte -oikaisijan päivittäisen käyttön ansiosta keho siirtyy tilaan, jossa vaivaisenluun
muodostuminen ei voi tapahtua. Väline korjaa epämuodostumat ennen kuin ne alkavat vaikeuttaa
liikkumista. Tuloksena on terve ja toimiva jalkaterä.

Hallu Forte -hoitomenetelmä saavutti nopeasti suuren suosion vaivaisenluun ongelman kanssa painivien
naisten parissa. Välineellä on erinomainen maine niin ortopedien kuin kuntoutusohjaajienkin keskuudessa.
Tuote on läpäissyt tiukat testi- ja sertifiointivaatimukset ja kasvattaa jatkuvasti suosiotaan, mikä näkyy
vaivaisenluun ongelman selättäneiden tyytyväisten käyttäjien positiivisina mielipiteinä.

Liisa Terho:

"Tilasin ortopedisesta muovista valmistetun oikaisijan, ja jo toisena päivänä tunsin valtavaa helpotusta.
Kahden päivän kuluttua saatoin kävellä rakastamillani korkokengillä, ja tämä ilman vähäisintäkään kipua ja
hiertymiä. En joutunut muuttamaan elämäntapojani, ja jalkateräni ja varpaani tulivat aina vain
kauneimmiksi ja suoremmiksi. Väline on täysin turvallinen ja helppokäyttöinen. Sen ansiosta pääsin
kuukaudessa eroon vaivaisenluusta. Olen todella tyytyväinen!"

Klikkaa tähän tilataksesi Hallu Forte -oikaisijaKlikkaa tähän tilataksesi Hallu Forte -oikaisija

Erikoistarjous voimassa: tiistai 9.02.2016

~marianne_neiti:~marianne_neiti:

Onks joku kokeillut?

~heidi_vantaa:~heidi_vantaa:

Tervehdys. Mulla on molemmissa jaloissa vaivaisenluu. Onko joku päässyt niistä jollain konsitlla eroon? Kirjottakaa jos

teillä on tietoa ja kokemuksia tämän menetelmän käytöstä. Voiko tota käyttää koko päivän ja myös yöllä?

~järkevänainen1975:~järkevänainen1975:

Mie oon jo kokeillu joitaki tukia ja varpaidenerottajia sekä harjoituksia, ja auttohan ne jonkun verran. Tää oikaisija oli

ihmeellisen tehokas, tai sit muuten vaan parempi. Sen lisäks täytyy varmaan myös jumpata ainakin jonkun verran.

~viljami:~viljami:

Mua ei tällaset konstit vakuuta. Jos haluut terveet jalat, niin älä käytä korkkareita, urheile, ja syö herranen aika

vähemmän, ylipaino tekee jaloille hallaa!!!

~pinja:~pinja:

Oon kuullut, että tota kun käyttää niin tarvii olla rasittamatta jalkateriä niin voi saavuttaa tuloksia. Ite en oo kokeillu.
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