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Der er sket et mirakel i mit liv.

Denne overskrift havde et brev jeg modtog i september 1998. Det var fra en kvindelig patient med

svær psoriasis, som tidligere på året var startet i behandling med mit titanpræparat med zink og

mangan. Nedenstående er et koncentrat at brevets indhold….

  

Jeg har i 15 år lidt af pustolosis palmoplantaris i så svær grad at jeg har måttet opgive mit
erhverv som laborant.

Mit 15 årige udbrud har kun været afbrudt af 9 mdr's graviditet. Oveni det hele har jeg
udviklet psoriasis i næsten alle negle på både hænder og fødder, og en meget smertefuld gigt i
hele ryggen samt i bryst og skuldre.

For ca. 1 år siden hørte jeg i TV-avisen om en læge der havde udviklet et middel der skulle
kunne opbygge nedbrudt bruskvæv i led. Midlet skulle desuden kunne helbrede kronisk
blødende tyktarms-betændelse.

På det tidspunkt var jeg så plaget af gigt, at jeg foruden metrotrexatebehandling dagligt spiste
4 x 0,5g panodil samt 4 x 600mg ibuprofen, for at tage toppen af smerterne. Jeg kunne ikke få
sko på mine fødder og jeg kunne ikke bruge mine hænder.

Jeg fandt frem til den omtalte læge Even Marstrand der mente han kunne hjælpe mig. Han
udskrev sit titanpræparat som blev suppleret med zink, mangan samt vitaminpiller.

Efter 5 mdr, viste resultatet sig næsten fra den ene dag til den anden. Det var i juni måned. Min
pustolosis forsvandt helt. Huden er dog stadig noget tør. Min neglepsoriasis er i aftagende, og
mine gigtsmerter er fuldstændig væk. Det knager stadig i mine led, men jeg har i 2 mdr. ikke
haft antydning af smerter. Det betragter jeg som et mirakel.

 Jeg ophørte med behandlingen i august 1998 og har været symptomfri siden da.

Jeg vil gerne dele mit mirakel med andre. Mit navn og telefonnummer kan fås gennem kontakt
til læge Even Marstrand.
 

Da patienten har været symptomfri siden august 1998 anser jeg hende helbredt.
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