
 מטבע מצליח. זה אבד בויוק. זאת להסביר ■נול אינו איש
הואומטיזם נאב׳ את משננים מגנטי ונד מגנטי

תטבע
הפלא

ד =* ־ י ץ ד ק ׳:■:־=■ במשך סבי■ כ ע
בא עזים מכאבים החורף, ראשית

 הוא קר, להיות כשהתחיל יר־ימין. גודל
עט. להחזיק היה יכול לא

 לרופאים. הלך לא 59ה־ בן החיפאי
 גם הוא עקרוני. באופן רופאים, נגד הוא

לתרופות. מתנגד
 שלוש שלפני עד בשקט, סבל כץ
מ שהגיע מיסחרי, בעיתון מצא שנים
 ביו־מג־ פלאטינות על דיווח חדל,

 המוצר במונאקו. מיפעל תוצרת נטיות,
 ללא ראומטיים כאבים משכך הזה

 שאין חשב כץ העיתון. סיפר תרופות,
 היצרנים אל בכתב פנה להפסיד, מה לו

חוזר. בדואר דוגמות וקיבל
הכואב,״ המקום על זה את ״שמתי

הר הערב לקראת ״וכבר מספר, הוא
 היו עריין אבל לי, הוקל הקלה. גשתי

 כל הרגשתי לא בבוקר למחרת כאבים.
 שמזג־ מפני זה שאולי חשבתי כאב.

 על זה את השארתי השתנה. האוויר
 אבל גרוע, יותר נעשה מזג־האוויר היד,

 אחר־ שנה הקור. למרות חלפו הכאבים
 אני מאז שמתי. שוב החורף, לקראת כך,

מכאבים." משוחרר
 בעל פלסטר

מגנטים ^
 הוא ומאז טוב, כי ראה כץ הודה ^

 כן לפני לארץ. המוצר את מייבא
ובי ציוד לייצור מיפעל בעל היה הוא

 המיפעל, בעבורה. אישית להגנה גוד
 סנינאקס. נקרא בארץ, מסוגו הראשון

 של בווערת־התקינה חבר גם הוא כץ
אי במוצרי־בטיחות מכון־התקנים,

 את מכר הוא שנים שלוש לפני שיים.
שלו. המיפעל
הפ ובשיווק בייבוא עסוק הוא מאז
 לו קורא שהוא המגנטים, בעל לסטר
 זה, את המציא בריוק מי .400 בירם(

 אומר: שהוא כמו אבל יורע, לא הוא
הסי אולי מאוד, ידוע עניין זה מגנטים

 כל־כך לא גם זה זה. את המציאו נים
 — מי ובזכות ולמה איך לו, חשוב

עוזר. שזה העיקר
 הזמן כל שהתלונן נהג אצלי ״עבר

 ״הצעתי מספר. הוא כואבת,״ ברך על
 אמר: והוא הפלסטר. את לנסות לו

 ושום שנים, כבר לי כואב זה שטויות,
 מה לו שאין אמרתי עוזר. לא דבר

ניסה. והוא להפסיד,
 אבל לו, כאב עוד זה בבוקר ״למחרת

 אמר: אלי, צילצל הוא הערב באותו
 הכאב!׳ את מרגיש לא אני קרה! ,משהו

שבו במשך את'הפלסטר השאיר הוא
 בברך. כאבים לו אין היום וער עיים,

 הוא זה ואחלי קצת, צלע תמיד הוא
בסדר. ללכת התחיל
 בנמל שעובר לבחור גם עזר ״זה
 החורף, הגיע כאשר שנה, מדי חיפה.

 ימין, ביר להשתמש היה יכול לא הוא
 שריר שם לו היה משאות. להרים כדי

 לעבודה הועבר הוא חורף מדי פגוע.
 שמע הוא ניזוקה. ופרנסתו יותר, קלה
 וכעבור ממני, אותו קנה הפלסטר, על

לו שאין אמר לי. להודות בא שבועיים

המגנטי הפד
— בהקלה התשתי הערב לקראת ״כבר

בפד השימוש צורות
לו הכאב נעלם היום לסחרת — כלי

המגנטי המטבע
מדהימה...״ היא משפיע זה שבה ״המהיחת

בשריר.״ כאבים עוד
 מנסה שכץ בתי־המרקחת, כל לא
 מעוניינים שלו, המוצר את להם למכור

 את המזמינים יש לעומתם בפלסטר.
 ״כמה כץ: ולרברי ושוב, שוב הפלסטר

מספיק.״ לא זה מספק, שאני
 לא הפלסטר שעליהם אנשים ״יש

 למה. יורע לא ״אני אומר, הוא משפיע,״
 שכראי כך משפיע. זה אחוז 90 על אבל

 לנשים מומלץ אינו הפלסטר לנסות.״
קוצב״לב. ולבעלי בהריון

יהו־ קורא כך — הנעימה״ ״השיטה
 מאור שלו. המגנטי לפלסטר כץ דה

מט מכאבים שבוע תוך להיפטר נעים
בע תרופות זריקות, בלי בגב, רידים

טי או לא־נעימות תופעות־לוואי לות
 כבר אפשרמכאיבים. פולים

להשתעל
 על הוא גם הפועל נוסף, *^וצר

 ביופרקס. נקרא המגנט, #■/עיקרון
 שצירו מטבע, בצורת מגנטי פד זהו

 וצידו חוץ, כלפי ומופנה מוזהב האחד
 עם במגע בא באריג, המכוסה השני,

בגוף. הכואב האיזור
נמבית־מרק־ שם־טוב זיוה הרוקחת

 דרך את מסבירה בתל־אביב) הגליל חת
הביזפלקס: של הפעולה
 זורם חשמלי, מוליך גם שהוא הדם,

 המגנטי, מהשדה ומושפע בכלי־הדם
נו מכך כתוצאה הפד. על־ידי הנוצר

 ״אפקט הנקראת יונים, הפרדת צרת
 זרמים של להיווצרותם הגורמת האל",

 להתחממות הגורמים חלשים, חשמליים
 מרפאת השפעה יש זו לתופעה קלה.

 מתחת הנמצא הכאב, באיזור חיובית
לפר.

מגנ שדות של המיוחד התיכנון
 צפון־ קוטביות בעלי מעגליים, טיים,
 כלי־ שכל לכך גורם מתחלפת, דרום
 הביר על־ידי יושפעו שבסביבה הדם

ההת זרימתם. לכיוון קשר בלי פלקס,
ועל זרימת־הדם, לזירוז גורמת חממות

 חילוף־החומרים בתהליך לזירוז כך ,יך
הפד. מודבק שעליו באיזור

 בלומג־ נחום ביופלקס, של היבואן
 המוצר שחולל ניסים על מספר פלד,
היא משפיע זה שבה ״המהירות שלו.

 ״לפעמים בלומנפלד, אומר מדהימה,"
מיק בלבד. שעה־שעתיים של עניין זה
 ב־ נפגע של הוא לי שזכור אחד רה

מהר שמו, נבט עופר תאונת־דרכים,
 והיה חזקים, מכאבים סבל הוא צליה.

 חודשיים. במשך אורטופד אצל בטיפול
 הכתף, באיזור בתנועה מוגבל היה הוא
 ב־ לכאבים לו גרמה השתעלות וכל

החזה. איזור
 וכעבור הביזפלקס, את שם ״הוא
 הוא שבוע כעבור הטבה. היתה יומיים

 מכאבים. חשש בלי להשתעל היה יכול
ה חזרו המגנט, את הוריד הוא כאשר

 זה עם הסתובב שנית, שם הוא כאבים.
בסדר. הוא וכיום שבועיים, במשך

מ יודע אני שעליו אחר, ״מיקרה
מ הוא אלי, המגיעים מיכתבי־התודה .

בג בכתף מכאבים שסבל מחיפה, אדם
 לו, לעזור יכלו לא הרופאים נפילה. לל

פע מיספר בלילה מתעורר היה והוא
 המגנט, את שם הוא כאבים. בגלל מים,

הפרעה." בלי הלילה, כל ישן הוא וכיום

 מה אז
ההבדל!

ובלומנפלד, כץ היבואנים, ני
* המו שני בין הבדל־ שיש אומרים /

 שהמוצר טוען כמובן, אחד, וכל צרים, '
יותר. טוב שלו

העו מגנט הוא העגול ״המטבע כץ:
 הקטנים, המגנטים 33 ואילו בעצמו, בד

מג שדה יוצרים פלסטר, על המודבקים
לעור.״ מתחת נכנס אשר פעיל, נטי

הע המטבע של ״כוחו בלומנפלר:
 לעשרות ושווה מאוד, חזק הוא גול

ה על־פני הפרושים קטנים מגנטים
 הבין־ של ליעילות להגיע כדי שטח.

 של אדירה בכמות צורך יש פלקס,
 על פטנטים כמה בשוק יש מגנטים.

 לי, שידוע כמה ועד המגנט, עיקרון
 כרגע הנמצא היחיד הוא הביזפלקס

 הידוע ככל בבתי־חולים. ניסוי בשלבי
 ויש ביותר, הטובה בצורה פועל הוא לי,

מדעיות." אסמכתות גם לכך
המו יעילות את בדק הזה השלם

 עוזרים אכן שהם למסקנה והגיע צרים,
 לחו־ הנראית בצורה ראומטיזם לחולי

₪ -ך; ימ״ . כפלא• לא־אחת לים
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