
Артрит? Ставни заболявания? Болки в 
мускулите и сухожилията?  
 ”След 1 седмица с артритната програма болките изчезнаха 
напълно, мога да живея нормално, да работя нормално и да се 
радвам на живота. С ревматоиден артрит съм и благодарение на 
това устроиство се изправих на крака за 3 месеца. Живот без болка. 
Малко ли е?” 
 
УПОРИТАТА ХРОНИЧНА БОЛКА в някой орган например артритните 
болки, болките в стъпалото, лакета, бедрото, гръдния кош - всички 
те могат да имат специални наименования като ревматоиден 

артрит, остеоартрит и т.н, но истинската 
причина за болката са ПАРАЗИТИТЕ и 
ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ! 
Артритът се определя като ВЪЗПАЛЕНИЕ на 
ставите и се характеризира с подуване, 
скованост и болка. Има около 100 заболявания, 
които попадат под шапката на артрита, но двата 
най-често срещани вида са ревматоиден артрит 
и остеоартрит. Предлагаме Ви решение на 
проблема с артрита, болките в ставите, 
мускулите и сухожилията. 



 

ЗНАЕТЕ ЛИ КАК СЕ ПОЛУЧАВА ИНФЕКЦИЯТА, А ОТ ТАМ И 
БОЛКАТА, КОЯТО ВИ ИЗМЪЧВА? 
Ascaris, Ankylos-toma, Strongyloides и Trichinella –  мънички кръгли червейчета, 
които са проникнали в ставите  ви (проправяйки път и на бактериите) са НАЙ-
ЧЕСТИТЕ ВИНОВНИЦИ  
 

ПАРАЗИТИТЕ ПРИЧИНЯВАЩИ БОЛКАТА са БАКТЕРИИТЕ, които 
имат точния размер, позволяващ им да проникнат през 
входните врати на нашите клетки. Имунната ни система се 
опитва да се справи с нашествениците, но бактериите се 
размножават бързо. Появява се оток, покачва се 
температурата, притискат се органи. Всичко това заедно се 
нарича възпаление и инфекция. 
 
Веднъж започнало възпалението, ние устещаме болката и 
тогава се опитваме да подтиснем възпалението с лекарства, 
като кортикостероидите например.  
Но за да има реално облекчение трябва да намалим отока и 
да свалим температурата. С две думи по-разумно е да 

унищожим бактериите, отколкото да „приемаме болкоуспокояващи”.  



 

КАК ДА СПРЕМ БОЛКАТА? ПРОСТО Е – УБИЙТЕ ПРИЧИНИТЕЛИТЕ!  
 
КАК ? С БЪРЗ И МНОГО ЕФЕКТИВЕН МЕТОД - използвайки 
специално създадено за целта електронно устройство, в 
което са записани 10 програми (състоящи се от различни 
честоти), след прилагането на които, хората докладват 
видими резултати – т.е болката е спряла и те са си 
върнали нормалния начин на живот! 
НЯМА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И Е АБСОЛЮТНО 
БЕЗБОЛЕЗНЕНО И БЕЗОПАСНО! 
 

Личната история  
“Започнах,  първоначално с антивирусната програма през първата седмица. Ефекта при нея бе,че 
след приключване на процедурата има очистителен ефект. Продължих след това с програма за 
ревматоиден артрит. При нея се получиха следните резултати: изчезна сутрешната скованост, спряха 
болките, амплитудата при движение стана по-голяма при движение и клякане, при промяна на 
времето изчезна сковаността и болката, намаля постоянната сънливост и умора, при ходене и 
натоварвани в краката няма болка и тежести, умората преминава по-бързо.”  
Христина (използва MFZapper-10amt) 



 
“И аз искам да изкажа моите положителни впечатления от използването на този MF Zapper, Тази 
пролет бях прикован на легло от остър радикулит, явил се вследствие на нелекувани дискови хернии 
и ишиас. След много неуспешни опити да превъзмогна болестта по нехирургичен начин 
(иглотерапия, миопунктура, лечение с диклофенак и др. средства) бях почти загубил надежда, когато 
един приятел настойчиво ми препоръча да опитам с този уред. Понеже вече трудно вярвам на такива 
лечения, две седмици не направих нищо, но накрая поръчах от варианта с 20 програми. До момента 
ползвам основно три от тях – срещу дископатия, ишиас и радикулит. Тези програми, заедно с 
лечението на д-р Цанков (много добър невролог!) ме изправиха на крака. Разбирам песимизма и 
недоверието на хората, защото и аз минах по същия път, но препоръчвам на всеки с хронични 
проблеми да го опитат. Изказвам и дълбока благодарност на създателя на MF Zapper за всичко, което 
прави, и му пожелавам успех по този нелек път!”  
Боян (използва MFZapper SL300) 
 
MFZAPPER е уникален уред на българския пазар без аналог! Създадени са множество варианти за 
различни здравословни проблеми. Използват се в България, Германия, Дубай, Русия, САЩ и др. 
Използват биорзонансна технология, прилагана от редица западни и руски клиники. 
 
 

  

GSM: 0887199554 
Email: mfzapper@gmail.com 


