De ervaringen van een vriendin met H2O2:
Ik ben volgens mij in april 2011 gestart met de druppels. In mei hebben we erg mooi weer
gehad. Meestal heb ik bij mooi, warm weer last van zwemmerseczeem (scheurtjes in de huid
tussen mijn tenen). Als ik hier last van heb, moet ik meestal 2 weken een crème smeren
voordat het weg is. Van zwemmerseczeem heb ik sinds ik H2O2 gebruik, helemaal geen last
meer gehad.
Eind juli/begin augustus 2011 zijn we 2 weken op vakantie geweest, ik heb deze periode de
druppels niet ingenomen ( ik kon de druppels niet koel bewaren tijdens deze reis). Een paar
dagen na thuiskomst kreeg ik weer zwemmerseczeem. Ik ben toen gestart met het innemen
van H2O2, binnen 3 dagen was ik weer van mijn zwemmerseczeem af. Ik heb niks gesmeerd
of iets anders gebruikt. Bovendien merkte ik dat ik deze zomer geen huidproblemen meer heb
gekregen. Normaal krijg ik in de zomer op bepaalde huiddelen (rug heup) veel last van jeuk.
Deze zomer heb ik daar voor het eerst geen last meer van gehad.
Sinds ik H2O2 gebruik, heb ik ook helemaal geen last meer van een koortslip. Ik heb soms in
het voor- of najaar last van een koortslip, maar sinds ik H2O2 gebruik heb ik geen koortslip
meer gehad (toevoeging eigenaar website; een koortslip kun je krijgen bij verminderde
weerstand. De Waterstofperoxide geeft je algehele weerstand een boost. Als baby in de buik
van je moeder heb je een shot van dit middel gekregen om je weerstand op gang te helpen.

Ik loop nu iets langer dan een jaar bij de schoonheidsspecialiste. Ik heb een iets dikkere hoornhuid
waardoor ik ook meer last had van acne en verstoppinkjes. Sinds ik H2O2 gebruik, is dit sterk
verminderd. De schoonheidsspecialiste is, net als ik nu erg tevreden over mijn huid. Voordat ik
startte met waterstofperoxide kneep de schoonheidsspecialiste ongeveer 50 verstoppingen uit. Die
zijn nu allemaal verdwenen.
Mei 2013 ben ik naar Macedonie geweest. Op het eind van de 10 dagen vakantie kreeg ik weer
plekjes tussen mijn tenen en voelde ik een koortslip opkomen. Na thuiskomst weer begonnen en
beide vervelende effecten zijn gelijk weer verdwenen. Hetzelfde effect trad op toen ik in Turkije
vakantie vierde. Het resultaat blijft schijnbaar hetzelfde.

