שיפור הראייה בדרך הטבעית

בס"ד

מתן עזרה וטיפול בדרך הטבעית הזדמנות
בליקויי הראייה ובמחלות עיניים מדהימה!

Improve Your Vision Naturally
WITHOUT GLASSES,
AID AND TREATMENT THE NATURAL WAY
FOR IMPAIRED SIGHT AND EYE DISEASE CONTACT LENSES OR SURGERY.

קורס לשיפור הראייה בדרך הטבעית
ללא משקפיים ,עדשות מגע או ניתוחים.

בספר:

ריפוי עיוורון בשיטת יואל לוי!

"הראייה הברורה -
התגלית הטבעית עבורך" :יואל לוי התגבר על בעיית ראייה שהיתה לו,
 עובדות מוכחות בנושא שיפור הראייה
(הנוגעות למשקפיים ולניתוחי לייזר).
 הרגלים טובים ביותר והרגלים גרועים ביותר
לבריאות העיניים.
 תרגילי עיניים על מנת לשפר את הראייה.
 סודות המזון ודיאטה המשפרים את הראייה.
 תרופות טבעיות.
 ועוד...

שהידרדרה עד כדי עיוורון ( 70%עיוורון).
יואל לוי חקר שיטות חלופיות לשיפור הראייה
– בספרים ,במחקרים רפואיים ,בכתבי עת
מדעיים ועוד .הוא מצא ופיתח דרך טבעית
ויישם אותה על עצמו .נכון להיום ,יואל לוי
הגיע לראייה משופרת יותר מ. ...6/6 -

מצבים בהם התרגולים בשיטה הטבעית עשויים לשפר את הראייה:

• קוצר ראייה • רוחק ראייה • זוקן ראייה • דלקות עיניים • ניוון הקרנית (קרטוקונוס) • ניסטגמוס
• עיניים אדומות • ראייה מטושטשת • ראייה כפולה • יובש בעיניים • ירוד (קטרקט) • לחץ
תוך-עיני גבוה • פזילה • עין עצלה • דימום ברשתית • אסטיגמציה • כאבי ראש ומתחים
• אובאיטיס • ברקית (גלאוקומה) • ראיית נקודות שחורות • ירידה בראייה אחרי ניתוחים
לשיפור הראייה • ניוון שרירי העיניים • רטיניטיס פיגמנטוזה • כאבים בעיניים • ועוד...

אם העיניים שלך אינן פקוחות ,לא תדע את ההבדל בין חלום למציאות!
יואל לוי 050-414-5359
www.yoel-levy.com | 072-282-8034
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 וותק וניסיון של שנים בתחום.
 המלצות ממטופלים שעברו בהצלחה את
הטיפול.
יואל לוי התגבר על בעיית ראייה שהיתה לו,
 טיפול טבעי בליקויי
מוצלחות .הראייה ובמחלות עיניים שהידרדרה עד כדי עיוורון ( 70%עיוורון).
בטכניקות
יואל לוי חקר שיטות חלופיות לשיפור הראייה
 העלאת חדות הראייה.
– בספרים ,במחקרים רפואיים ,בכתבי עת
 ביצוע פעולות בטוחות וראויות לבריאות
העיניים.
מדעיים ועוד .הוא מצא ופיתח דרך טבעית
 ועוד...
ויישם אותה על עצמו .נכון להיום ,יואל לוי

ריפוי עיוורון בשיטת יואל לוי!

בשיטה הטבעית לשיפור הראייה ,אפשר לתקן את ליקויי הראייה,
להתגבר על מחלות עיניים ולהוריד מספרים במשקפיים ובעדשות
המגע ,ללא תופעות לוואי.
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יתרונות בשימוש השיטה הטבעית לשיפור הראייה:
• טיפול טבעי בשורש הליקויים והמחלות בעיניים • מניעת הידרדרות הליקויים והמחלות בעיניים
• העלאת חדות הראייה כדי להשיג ראייה תקינה  • 6/6סיוע בפתרונות מוצלחים לליקויים בראייה
ולמחלות בעיניים גם אחרי ניתוחים • בניית תכנית אישית מפורטת בטכניקות שיסייעו לשיפור
הראייה שלך • קבלת ידע על תרופות טבעיות כדי לשפר את הראייה • לראות ,לצפות ,לקרוא
ספרים ,ליהנות מהחיים בבהירות מושלמת • חסכון בעלויות משקפיים ,עדשות מגע והחלפתם
כל תקופה • חסכון בעלויות ניתוחים • להוכיח לעצמך שמגיע לך להשיג ראייה ברורה ומשופרת.

יואל לוי מכיר ומגוון שיטות וטכניקות מועילות ביותר
ומעודכן בתחום הבריאותי כדי לאפשר לך בריאות משופרת.
יואל לוי 050-414-5359
www.yoel-levy.com | 072-282-8034

