Miroslav Masopust / 60 let - onkologický pacient (GOJI, IMMUNITY)
Jmenuji se Miroslav Masopust, pocházím od Českých Budějovic, je mi 60 let a je tedy fakt, že
jsem celý život vášnivým kuřákem. Byl zrovna leden roku 2015, když se mi zhoršil zdravotní
stav a lékaři mi bohužel diagnostikovali onu závažnou diagnózu, čili rakovinu plic v
pokročilém stádiu. Na naději nepřidalo ani to, že na stejnou diagnózu zemřel jak můj otec, tak
i dědeček a já se již tak nějak smířil s tím, že v naší rodině prostě máme sklony k
onkologickým nemocem. Závažnost situace potvrdil i sám pan primář česko-budějovické
fakultní nemocnice, který mne upřímně připravil na to, abych si zařídil vše potřebné, protože
prý mám před sebou už jen pár dní, maximálně pár týdnů života. S touto informací jsem pak
automaticky putoval na standardní chemoterapii, kdy jsem se právě v čase, kdy jsem
podstupoval ono ozařování, potkal se svojí dlouholetou kamarádkou paní Věrou, která mi
poprvé řekla o výrobcích Ramissio. Na základě důvěry k ní a na základě taky toho, že již
vlastně nemám co ztratit, jsem se rozhodl vyzkoušet kombinaci produktů Ramissio Goji +
Ramissio Immunity, kterou mi paní Věra doporučila. No a najednou, rychlé výsledky na sebe
nenechaly dlouho čekat, v což jsem tedy, už vůbec nedoufal. Na další kontrole v nemocnici
totiž zjistili, že moje výsledky krevních testů se dostaly absolutně do normálu a co víc, nádor

v plicích se zmenšil o celé 2 třetiny (!!) a ten poslední kousek se zapouzdřil, jakoby sám do
sebe a jakoby to vypadalo, že by mohl zmizet také. A to byl také mimo jiné důvod, proč jsem
již další ozařování neabsolvoval. Ale to ještě není vše. Nejen že od ledna uběhlo dalších 10
měsíců a já tu už dávno neměl být, ale hlavně: Cítím se absolutně v pořádku, plný síly a v
pohodě a věřím, že mám před sebou ještě klidně i dalších 15-20 let života a jsem si naprosto
jistý, že výrobky Ramissio na tom mají svůj velký kus zásluhy, podobně jako paní Věra, která

je do mě dostala
Na základě této zkušenosti s výrobky Ramissio jsem od té doby
skoro jako Vaše živá chodící reklama a to je taky důvod, proč výrobky Ramissio už užívá celá
moje rodina a doporučuji je všude kudy chodím. O provize ani žádný jiný profit mi nejde,
nemám zájem dělat nějaký obchod - jen si prostě přeji, aby moji rodinu nepotkalo to co mě a
to je důvod, proč je už nyní vedu k této prevenci, která je při dnešním životním stylu důležitá.

Petr Vaškovský - Ramissio Strips - kotník
Dobrý den na EVENTU jsme dostávali vzorek od nového produktu RAMISSIO STRIPS měl
jsem vyvrknutý kotník strašně to bolelo přijel jsem za vámi na EVENT i přesto že sem kulhal
ale stačilo si nalepit na to místo náplast a ani ne za minutku sem necítil nic jako bych měl tu
nohu zdravou pořád takže to opravdu funguje. A proto doporučuji!

Zuzana Koppová - Ramissio Strips - migréna
Zdravím všechny mám skvělý ohlas na Ramissio Strips Dneska ráno mi přišla sms od
kamarádky,která trpí migrénami.Dostala odemně jednu náplast Ramissio Strips.Cituji co mi
napsala.Ahoj Zuzi představ si,musela jsem si ráno napelit tu náplast,mám ji už víc jak půl
hodiny a aj na čele sice dost palí,ale jinak hlava už nebolí.Nebyla to úplně migréna,jen
začátek,ale hlava bolela dost a už je to pryč a citím se dobře. Já ji odpověděla .Ahojky tak to
je prima a kam sis to přesně nalepila?Ona odpověděla:Na krk a kousek na čelo,na čele to pálí
více než na krku,ale opravdu mi to rozproudilo krev,roztáhlo cévy a bolest zmizela!!!!!!!
Takže za mě a za kamarádku mohu potvrdit,že Ramissio Strips opravdu fungují a rychle tiší
bolest!

Gabriela Karmazínová - Ramissio Strips - záda (kříž)
Celý život se věnuji baletu a modernímu tanci a to již od dětství, kdy jsem v 5.třídě základní
školy odešla na taneční konzervatoř a vydala se tak na svoji profesionální dráhu tanečnice.
Celý život jsem zvyklá tvrdě trénovat a to někdy i 3-5 hodin denně, což je i důvod, proč si
můj životní styl vybral daň nejvíce na zádech v oblasti kříže. Často po vystoupeních mívám
takové bolesti zad, které mi brání v normálním klidném spánku. Po vystoupení na Eventu
Ramissio ve Zlíně, jsem byla taktéž, jako ostatní, obdarovaná vzorkem produktu RAMISSIO
STRIPS, který jsem se rozhodla vyzkoušet také. Nalepila jsem si RAMISSIO STRIPS přímo
na kříž, ještě ten večer a nakonec jsem byla velmi překvapena dvěma zjištěními. Za prvé jsem
po dlouhé době ráno vstávala konečně bez bolestí a za druhé mě překvapilo to intenzivní
teplo, které nejen že působilo úplně celou noc, ale navíc moje skřípnutá záda, krásně uvolnilo.
Délka působení i síla účinnosti RAMISSIO STRIPS na mě udělala opravdu velký dojem.

Karolína Bucharová - Ramissio Strips - haluxy

Když jsem se chtěla v sobotu večer projít z EVENTU do hotelu (cca 10-15 min), tak jsem
zhruba po 100 metrech zjistila, že mě v lodičkách tak bolí nohy (haluxy), že nemůžu jít a
kdyby jel kolem taxík, tak bych si ho stopla. Do hotelu jsem díky bolesti "šla" třičtvrtě
hodiny. Mám zkušenost, že když se mně takto haluxy "rozjedou", že potom bolí i v klidu, že
se ani nedá spát. Na noc jsem si na bolavá místa nalepila náplast Ramissio Strips, dva proužky
ze vzorku, který jsme dostali. Ráno jsem se probudila naprosto bez bolesti.
Na dnešek v noci, těsně před spaním, projela mnou bolest v levé ledvině. Během chvilky jsem
byla orosená a nemohla bolestí dýchat. Mám za sebou už několik ledvinových kolik, kdy jsem
skončila na pohotovosti, tak jsem to toho měla strach, že to zase tak dopadne. Náhodou jsem
měla na stolku náplasti Ramissio Strips, které jsem si koupila ve Zlíně, tak jsem si hned jednu
celou nalepila na ledvinu. Kdo tyto bolesti zažil, ví jak jsou úporné a nesnesitelné. Stalo se
něco úžasného, to jsem nikdy nezažila, během 20-30 vteřin ustala ta hrozná bolest a jen jsem
cítila, jak mi náplast prohřívá oblast ledviny. Noc byla klidná, nic mě nebolelo a nebolí a pro
jistotu popíjím urologický čaj.

Ondra Vitek - Ramissio Strips - záda (krční páteř a trapéz)
Rád bych se také podělil o zkušenost s náplastmi Ramissio Strips přímo z Eventu. Bohužel
díky neustálé práci na PC a sportu mám až extrémně ztuhlá záda v oblasti krční páteře a
trapézu. Jistě nejsem sám, kdo tímto trpí a tudíž si dokážete představit, co to pro člověka
znamená sedět dvě, tři hodinky na židli v nějaké normální poloze (ano, je to peklo). Musím
říci, že po nějaké době už jsem vážně nevěděl, do jaké polohy si sednout, takže po představení
Ramissio Strips a první následující přestávce jsem běžel na toaletu a náplast aplikoval na
bolavé místo. Během několika minut (1-2 minuty max) byla veškerá bolest pryč a to až do
samotného konce Eventu! Tudíž nějakých 6h (volná zábava se lehce protáhla) nebylo o
předchozí bolesti, kvůli které jsem vypadal, jako bych měl na mé židli střepy, ani vidu ani
slechu. Rozhodně doporučuji všem s jakýmkoliv problémem a bolestí. Je to vážně pecka!

Jana Sučanská - Ramissio Strips - migréna
Pri náhlej prudkej migréne , ktorá má včera postihla, som si náplasť nalepila na noc na krčnú
chrbticu a prvý krát bez tabletky som migrénu zdolala. Som fakt šťastná. Je to nový veľmi
kvalitný produkt v našej firme a ja už viem, že ním pomôžeme zas množstvu ľudí.

Peter Magát / 64 let (GOJI, COLLAGEN, DETOX PLASTERS,
REVITALIZE, IMMUNITY)

Já jsem si s manželkou za 3 měsíce odstranil již před tím dlouhodobé bolesti kyčelních
kloubů. Mně se po 10 letech problémů s prostatou povedlo díky těmto přírodním produktům
Ramissio odstranit problémy s prostatou, kdy chemické léky pouze zmírnily příznaky, ale
neodstranily. Dne 17.8.2015 při kontrole to potvrdilo i vyšetření ultrazvukem na urologii, kde
jsem byl na kontrole a bylo mi lékařem řečeno, že je vše OK, jak má být. A cítím se tak o 15
let mladší a běhám jako mladík a mám energie na rozdávání, přesto, že je mi již více jak 64
let.
Manželka přestala být alergická na sluníčko a konečně po několika letech si může v klidu
lehnout a opalovat se, bez toho aby byla samý pupínek, rovněž tak se zbavila alergie sliznic,
co ji potvrdila při kontrole doktorka na alergologii, která se divila, jak se ji to povedlo. Když
jí řekla, že bere Ramissio Immunity, čistý tekutý kolagen a Goji od společnosti Ramissio, tak
ji doktorka řekla, že to zná a ví, že to pomáhá. A také se ji výrazně snížila bolest nártu, kde
má propadlou klenbu nožní a bolestí nemohla na nohu ani došlápnout. Dnes chodí normálně a
říká, že cítí pouze velice slabou bolest při chůzi a věří, že se bolesti zbaví úplně, protože cítí,
že se ji to pořád víc a víc zmírňuje. A co ji ještě překvapilo je, že se ji šedivé vlasy zbarvují do
původní barvy. A protože již 15 let trpí na problémy se slinivkou tak najednou zjistila, že již
dlouhou dobu žádné potíže nemá a to zřejmě i tím, že v jednu dobu ještě brala i Ramissio
Collagen a Ramissio Revitelize a lepí si Ramissio Detox Plasters a vysvětlení pak slyšela z
přednášky doktorky Hronské, proč se ji to vše napravilo.
Rovněž tak dcera přestala mít alergické dýchací sliznice a již nemá v době pylových období
ani plný nos, neprská pořád a nemá zanícené oči. A to vše díky Ramissio Goji a Ramissio
Imunity, které v době pylů dostávala 3x denně. Teď to bere většinou 1x denně, ráno.
Můj syn Jirka díky užívání těchto produktů již více jak 1/2 roku neměl na puse opar, což před
tím měl pravidelně skoro každý měsíc a vždy mu to nesmírně vadilo, protože hraje na
saxofon. A již 2x díky zvýšené dávce Ramissio Imunity a Ramissio Goji u něj nepropukla
angína. Cítil, že jej začínají bolet mandle tak hned začal ve zvýšených dávkách užívat Goji a
Imunity a další den nebylo po bolestech ani stopy. Tuto zkušenost jsem měl jednou i já a také
angína u mne nepropukla. Proto máme vždy tyto produkty v dostatečném množství doma, jak
se říká, po ruce.
Další můj syn Petr si také vyzkoušel rychlé účinky těchto produktů. Jsou to již asi 3 měsíce co
najednou dostal v pátek horečky a chřipku a v pondělí měl jet do Polska na montáže. S
manželkou jsem v sobotu za ním jel a vzali jsme mu Ramissio Immunity a Ramissio Goji a
řekli jsme mu ať alespoň 4x denně bere obojího po 25 ml a on v pondělí ráno odjel do Polska
bez teplot a z 90% bez příznaků chřipky. Říkal, že tam si to dal ještě dva dny, ale již jenom
ráno a večer a byl v naprostém pořádku. Pak si to bral již jenom preventivně ráno lžíci
Imunity a 25 ml Goji. Když zjistil jaký skvělý účinek tyto produkty mají tak si objednal po
návratu z Polska Goji, Imunity a Kolagen, protože před 15 lety byl na operaci s kolenem, díky
úrazu při fotbale a poslední rok měl silné bolesti v koleni a to i v noci a nemohl se pořádně ani
vyspat. Po měsíčním užívání Kolagenu a Goji se bolest postupně snižovala a po dvou
měsících si nemůže vynachválit, protože je již úplně bez bolesti. Samozřejmě, že to bere dále,
aby opravu kolene udělal úplně. A Imunity má doma pro případ, že by se o něj začala
pokoušet nějaká nemoc.
A teď zkušenost našeho pejska jménem Lady, rasy Kavalír King Charles Španěl. Byla
alergická několik let na lepek a při jakémkoli požití moučných výrobků i malého množství se
strašně kousala na různých částech těla až do krve. A velice často pravidelně skoro každý
měsíc měla problémy se záněty uší. Asi před čtyřmi měsíci jsme ji začali dávat 1x denně po

ranním jídle necelou lžíci Ramissio Goji a do toho trochu Ramissio Immunity. Po měsíčním
užívání, i když dostala moučné výrobky, tak žádná reakce a že teď sežere docela dost
moučných potravin. Stejně tak bez problémů s ušima již tři měsíce. Máme z toho radost a
hlavně nemusíme jezdit k veterináři.
Co dodat? Produkty Ramissio pomohou všem, ale musí je začít užívat. Vřele doporučuji, stojí
to za to cítit se skvěle.

Mgr. Milena Šandová (GOJI, IMMUNITY, COLLAGEN)

Produkty Ramissio se staly součástí mojí přírodní lékárny, hlavně té preventivní. Pravidelně
užívám Ramissio Goji a když na mě jednou za rok skočí viróza, spolehlivě ji zaženu vyšší
dávkou Ramissio Immunity. Ramissio Collagen mi pomáhá s mojí přirozeně suchou kůží vždy po kůře mi přestanou "sněžit nohy". Kdo to zná, ví o čem mluvím. Takže vřele
doporučuji!

Jana Holcmanová (GOJI)

Několik let jsem brala 3x denně tabletku na cukrovku. Většinou mi naměřili hodnotu 1112. Když jsem poprvé slyšela o Ramissio Goji, nemohla jsem odmítnout. Po dvou měsících
pravidelného užívání mi hodnota klesla na 8-9. Po cca dalších dvou měsících hodnota 5-6.
Nyní a to po roce již neberu žádné tablety, stále piji Ramissio Goji a moje hodnota se drží na

5-6. Můj doktor nevěří. Jsem šťastná za Ramissio GOJI, zlepšila mi život, lépe spím i lépe

vstávám.

Všem mohu jen doporučit

Jitka a Jan Kličkovi / 73 a 77 let (GOJI, COLLAGEN, DETOX PLASTERS,
REVITALIZE, IMMUNITY)

Od loňského jara (2014) postupně využíváme všechny produkty Ramissio. A opravdu se
cítíme celkově dobře. Na potíže se zažíváním už mám osvědčený postup - když cítím, že jsem
moc zhřešil a mám zažívací problémy, tak se mi osvědčilo dát si Ramissio Revitalize, pak
Ramissio Immunity a do hodiny, hodiny a půl se to krásně srovná... Není potřeba léků na

trávení. Je mi dobře, připadám si tak na něco po pětadvacítce - a děvčata se mi líbí
Stále jezdíme s manželem na kole, někdy při větší zátěži mne začnou bolet kolena. Pak si
přidám Ramissio Collagen a je to druhého dne pryč. Moc se mi osvědčily Ramissio Detox
Plasters, spím po nich jako nemluvňátko, tak na spaní není třeba žádných prášků.
S manželkou si s radostí naléváme panáčky a naše paní doktorka jásá nad výsledky, zatím
jsme ji neprozradily to tajemství... Žádný lék na cukrovku - je to Ramissio Goji co zlepšilo
hodnoty natolik, že manželku označila za příkladného pacienta.

Ľubica Brodecká (REVITALIZE, DETOX PLASTERS)
REVITALIZE – Môj 78 ročný otec trpel od mladosti pálením žáhy. Zbožňoval všetky
dobroty s makom, ale kvôli tomuto problému sa im musel vyhýbať. Po 2 mesačnom
pravidelnom užívaní Revitalize 1x denne 30 ml problém absolútne pominul. S úsmevom si
teraz pochutnáva na šetkých jedlách, ktoré si celé roky nemohol dopriať.
DETOXIKAČNÉ NÁPLASTE – To, že Detox.naplaste sú malý zázrak, môžem potvrdiť na
viacerých príkladoch z poslednej doby. Pri začínajúcich bolestiach v močovom mechúri, po
dvoch nociach lepenia náplastí – úžasná úľava !! V lepení som pokračovala a zápal močového
mechúra sa zaobišiel bez akejkoľvek medikamentóznej liečby. Ak mám psychicky,
alebo fyzicky náročnejší deň, noc s náplasťami na chodidlách mi zabezpečí dobrý spánok

a ráno podstatne ľahšie nohy. Moja známa trpela dlhú dobu na výrastky na pätách. Skúšobne
si začala lepiť detox.náplaste. Podľa jej slov 2 noci cítila nemalú bolesť. S radosťou ale po pár
dňoch zhodnotila, že môže konečne bezbolestne došlapovať na päty. Náplaste si poctivo lepí
uz 4.týždeň a robí im tú najlepšiu reklamu J. Nič nepresvedčí viac, ako vlastná skúsenosť.

Oľga Ondrášiková / 77 let (COLLAGEN)
COLLAGEN– Zdravotný problém, na ktorý sa najčastejšie ľudia vo vyššom veku sťažujú, sú
problémy s kľbami. U mňa sa pred 1,5 rokom ohlásili kolená. V Mojom veku – 77 rokov,
žijem ešte veľmi aktívne, ale bolesti kolien ma veľmi obmedzovali v pohybe, dokonca
i v spánku. Ukrutnú bolesť som cítila už aj dotykom kolena o posteľnú plachtu. Lekár mi
odporučil 3 mesačnú tabletkovú kúru. Zabralo, ale bolest sa cca o 5 mesiacov dostavila znova.
Znova mi lekár nasadil rovnakú medikamentóznu liečbu a znova na 3 mesiace. Tento krát
však už absolútne bez efektu. Po 4 týždňoch pravidelného užívania Collagenu som zabúdala,
že nejaké kolená vôbec mám. Bolesť postupne úplne ustúpila a dnes po 8 mesiacoch tvrdím,
že môžem veselo tancovať Salsu. Vytrvale užívam udržiavaciu dávku - 2-3x do týždňa 40 ml
Collagenu. Bolesť, ktorej som sa zbavila, neželám nikomu. Dobrovolne sa ho už nevzdám.

Jana Sučanská (GOJI, REVITALIZE, IMMUNITY, DETOX PLASTERS)

Moja osobná skúsenosť s našimi produktami Ramissio? Konkrétne ochorenie , či zdravotný
problém už dávno nemám. No nebolo to tak vždy . Vo svojich 33 rokoch som následkom
hlavne psychického vyčerpania v spojitosti s hormonálnou antikoncepciou prekonala
mozgovú príhodu. Bol to ako blesk z čistého neba. No dnes už viem, že celkom z tak čistej
oblohy nebol. Lekári len krútili hlavami a ja som vtedy pochopila, že musím nájsť cestu von
sama. Mala som v tom čase malé deti a vôbec som sa nemienila vzdať a zostať závislá na
liekoch. Začala som teda študovať ako to naše telo funguje a čo potrebuje. Z chemických
liekov od neurologa mi bolo strašne zle, tak začalo obdobie hľadania prírodných produktov,
ktoré by mi pomohli zregenerovať a obnoviť zdravie. Prešla som mnohými. No stále to bolo
iba čiastočné. Sporadicky sa objavovali neznesiteľné bolesti hlavy, chronické zápalové
ochorenia močových ciest, bolestí brucha a bolesti chrbtice. Prikladala som to mojej nie dosť
precíznej schopnosti dodržiavať prísny režim v presnom časovom dávkovaní týchto, aj keď
už prírodných produktov, ale väčšinou v tabletkovej forme. Moje prvé stretnutie s GOJI bolo
zvedavé, ale páčilo sa mi, že môžeme ráno jednoducho niečo vypiť a .. začali sa zmeny.
Namiesto prísneho sledovania dávkovania desať tabletiek každý deň - 1 drink, to sa mi
páčilo... Jednoduché, efektívne a hlavne rýchle, lebo som samozrejme stále bola veľmi
pracovne vyťažená. A výsledok ? Moje energia rástla, môj pokoj vo vnútri neviem popísať...
bol proste tam! Prechádzala som veľmi ťažkým osobným obdobím a antidepresíva úplne

nahradilo GOJI. Užívam dodnes 50ml Goji každé ráno a viac sa usmievam.

Zápalové chronické ochorenia rôzneho charakteru sú minulosťou. Chrípkové
ochorenia nepoznám. Žalúdočné a črevné problémy úplne zmizli s Revitalize. A prudké a
časté bolesti hlavy začali mať menej častú periodicitu. Teraz sa dostavia iba keď neviem
zastaviť zas svoju aktivitu, ale aj tu sa našla pomoc . Na naše Detox Plasters nedám dopustiť.
Ich neuveriteľná schopnosť vyrovnať nervové napätia vo Vašom tele je na nezaplatenie. Ráno
sa cítim vždy ako znovuzrodená. No a Immunity je pre mňa momentálne veľmi účinný
produkt , ktorý užívam ako protirakovinovú kúru, nakoľko je v našej rodine výskyt rakoviny
príliš reálny na to, aby som túto skutočnosť ignorovala. Sama som už raz preukaz do
Onkologického ústavu vlastnila a už nechcem. Neužívam všetky produkty naraz. Postupne
som dávala šancu svojmu telu, aby si robilo svoju prácu a ono sa mi za ten čas odmenilo.
Vždy užívam maximálne dva naraz + Detoxy podľa toho ako to cítim. A cítim sa zdravšia a

vitálnejšia vaic ako vo svojich 30 rokoch
Ďakujem!! Unikátnosť s akou sú
produkty Ramissio vyskladané, aby pomohli riešiť najzávažnejšie dôvody chronických
ochorení, vrátane onkologických, neprestanem asi nikdy obdivovať. A moja vďačnosť a
energia patrí dnes Ramissiu, nakoľko cítim neuveriteľnú potrebu týchto informácii pre

všetkých ľudí, ktorí nevedia zo začarovaného kruhu chorôb nájsť cestu.

Michal Karmazín (GOJI, COLLAGEN, DETOX PLASTERS)

GOJI
Ještě mi nebylo ani 30 let, když mi lékaři diagnostikovali vyšší krevní tlak (cca 150/90 v
klidovém režimu) a ihned doporučili léky na odvodnění. Když jsem se ptal, jak dlouho je
budu muset užívat, dostal jsem odpověď, která mi nedávala smysl. Ta odpověď zněla, cituji:
„Smiřte se s tím, že tyto léky, již budete muset brát každý den a to až do konce svého života“.
V tu chvíli jsem se cítil, ale opravdu špatně – neměl jsem totiž žádné zdravotní problémy a
připadal jsem si ještě dost mladý na to, abych každý den zapíjel chemické tabletky, které, jak
je uvedeno v příbalovém letáku, zatěžují další důležité orgány v těle, jako je žaludek, játra a

ledviny. Tehdy to byla vlastně velká náhoda, že jsem narazil na člověka, který mne seznámil s
GOJI, která údajně měla v tomto ohledu pomáhat. Přiznám se, že to bylo v době, kdy jsem byl
k přírodním řešením ještě docela dost skeptický. Avšak, jak se to říká? „Tonoucí se stébla
chytá!“. A tak to bylo i v mém případě… O to víc jsem byl velmi mile překvapen, když se
můj tlak, už po 2 lahvích GOJI (2x 25ml denně) vrátil na vzorové hodnoty (120/80) a to i bez
jakékoliv změny životního stylu. Přidaná hodnota v GOJI pro mě je v tomto ohledu k
nezaplacení. Díky přírodní GOJI mám dnes krevní tlak v normálu a současně jsem se mohl
vyhnout užívání chemických léků. Dnes už si plně uvědomuji, proč se GOJI právem říká
červené diamanty a já na tyto diamanty nedám dopustit. Pokud chcete ty nejkvalitnější
diamanty, pak volte originál, který je jen jeden – GOJI RAMISSIO.
DETOX PLASTERS
Už se Vám také někdy stalo, že jste něco malého zanedbali a najednou byl na světe problém
větší, než jste čekali? Tak přesně tohle se stalo i mě a to na palci pravé nohy, kdy mi začal
nenápadně zarůstat nehet. Člověk je stále tak nějak v zápřahu a snadno se může stát, že se
tomuto vznikajícímu problému, nevěnujete úplně hned. Bohužel to byl i můj případ, kdy mě
takhle k večeru nenapadlo nic lepšího, než si jít ještě trošku zaběhat. A komplikace na sebe
nenechala dlouho čekat. Nehet na palci narušil kůži a do palce se dostala infekce, která rychle
postupovala hlouběji a hlouběji. Když jsem jednoho rána zjistil, že pravý palec na noze je 2x
větší, jak ten druhý zdravý, pochopil jsem, že to budu muset okamžitě řešit. Bolet už mě také
silně omezovala v pohybu. Všiml jsem si, že je palec plný hnisu, který se bohužel dostal,
kvůli zanedbání, už moc hluboko. Pochopil jsem, že mi asi nezbyde nic jiného, než navštívit
chirurgii, aby to tzv. „řízli“ a vyčistili. Protože se skalpelu docela bojím, byl jsem na sebe tak
naštvaný, že jsem takovou banalitu podcenil a nechal zajít tak daleko! Nicméně to pro mě
byla velmi dobrá lekce, kterou si budu pamatovat hodně dlouho. Přemýšlel jsem co s tím a
pak jsem dostal nápad, že bych přece jen mohl vyzkoušet méně drastickou metodu. Vzpomněl
jsem si totiž, jak jsem na vlastní oči viděl, na jednom pracovním setkání, jak jedné naší
kolegyni detoxikační náplast RAMISSIO, během pár hodin, vytáhla zánět z ruky v oblasti
karpálního tunelu. Neváhal jsem a jako poslední pokus o zvrácení katastrofy jsem před
spaním oblepil celý palec kolem dokola DETOX PLASTERS RAMISSIO. Když jsem se ráno
probudil a zkontroloval nohu, zjistil jsem, že to zabralo! Nebylo to ještě úplně ideální, ale
bolest byla menší a palec o dost splasknul. Náplast byla totálně promočená a velmi tmavá,
nasátá vším špatným, co bylo uvnitř. Poctivě jsem aplikoval náplasti ještě další 2 noci, až do
úplného vytažení zánětu z palce. Kdybych si sílu tradiční čínské medicíny, která v je v těchto
náplastech ukryta, nevyzkoušel na vlastní kůži, nikdy bych tomu asi neuvěřil, jak umí být
příroda mocná. V tomto případě jsem si na 100 procent jistý, že jsem se vyhnul operativnímu
zákroku, jak se říká: „za pět minul dvanáct“!
COLLAGEN
Nepatřím rozhodně do kategorie lehká váha, jelikož vážím 100 kg a protože se za to nestydím,
nebojím se Vám k tomu přiznat. Možná tomu nebudete věřit, ale i vzhledem ke své váze mám
prostě rád sport. S delšími či kratšími pauzami se snažím většinu svého života tu a tam
podrobovat své tělo nějaké té zátěži, což mimochodem považuji za skvělou možnost relaxu.
Dříve se mě stávalo, že mě dokonce i při nižší tělesné hmotnosti často při běhání bolely
kolena, zřejmě kvůli nedostatku colagenu ve stravě i přesto, že se jsem se vždy stravoval spíše
kvalitněji a poměrně pestře. Od té doby co na sobě testuji účinky COLLAGENU RAMISSIO
potvrzuji, že kolena při běhání již nebolí a to dokonce i při vyšší tělesné hmotnosti. Přiznám
se, že já osobně COLLAGENEM vůbec nešetřím a pokud trénuji pravidelně, často a

intenzivně dopřávám si klidně i 50 až 100 ml denně. Někomu se to možná může zdát moc, ale
když jde o klouby, raději nešetřím. Klouby máme jenom jedny a já sám mám na sobě
vyzkoušeno, že COLLAGEN RAMISSIO jednoduše prostě funguje. Není to tedy řešení
pouze v oblasti krásy, ale zejména také v oblasti pohybového aparátu a to je také důvod, proč
najde využití nejen v kosmetických salonech, ale i mezi sportovci. Osobně si myslím, že
potenciál našeho COLLAGENU mezi sportovci, je obrovský a to nejen u nás, ale i v zahraničí
a proto jeho spotřeba, ještě výrazně poroste.

Michaela Karmazín (IMMUNITY, COLLAGEN, REVITALIZE, DETOX
PLASTERS)

Moje zkušenosti s produkty Ramissio jsou bohaté, vzhledem k tomu, že každý z produktů

mám důkladně vyzkoušen
Pro mě asi nejlepším z nich je IMMUNITY. Moje
imunita v minulosti byla velmi špatná, asi taky díky množství spořádaných antibiotik. Trpěla
jsem na angíny a měla jsem ji dokonce i 8krát po sobě! Když už antibiotika nezabíraly, bylo
na čase najít jiné řešení. Beta-glukan neboli IMMUNITY moji vlastní imunitu nastartovalo
tak, že již nejsem vůbec nemocná. Užívám pravidelně každý den 25ml denně i více, protože i

chuťově je to dobrý sirup do vody a tak mi občas ujede ruka
REVITALIZE mi pomohla s žaludkem, zničeným z prášků od doktora.
Po detoxikačních náplastech spím bez toho, aniž bych musela cestovat 4krát za noc na
záchod. A ráno se cítím odpočatá…
COLLAGEN užívám preventivně, abych zpomalila stárnutí.
GOJI to je energická bomba...bohužel moje nesnášenlivost vitaminu C mi nedovoluje GOJI
pravidelně konzumovat, ale když si ji občas dám např. před úklidem, tak doma lítám, jak

namydlený blesk

Takže asi tak k mým zkušenostem a jsem velmi ráda, že už dále nepřispívám k naplnění

čekárny u doktora

Miluše Tasáryová (GOJI, REVITALIZE, COLLAGEN)

Nová zkušenost s produkty Ramiisio Goji a Revitalize - maminka má léta
osteoporózu, najednou po vyšetření zjistili, že osteoporózu maminka nemá a léky ji vzali. Má
osobní zkušenost s Collagenem , nemohla jsem chodit, jak se mi zhoršovala bolest kyčle a
noha se mi podlamovala, hrozně jsem kulhala. Z rentgenového snímku bylo zjištění, artróza 3
st. se změnami stříšky a hlavice, lékařka řekla k operaci ihned, ale já nechtěla. Po užívání
Collagenu asi po 2 měsících bylo po kulhání a po obrovských bolestech. Kyčel zabolí jen po
velké zátěži, nebo při změně počasí. Nedám na produkty dopustit, posílil se nám
imunitní systém. Piji všechny produkty a do lékárny už vůbec nechodím.

Marie a Vladimír Růžičkovi / 45 a 52 let (GOJI)

Jako skoro každý člověk v naší republice jsem měl zdravotní potíže. Vysoký krevní tlak, který
mě trápil cca 10 let. V důsledku užívání léků jsem začal mít i komplikace psychického rázu a
proto se přidalo i užívání dalších chemických antidepresiv. Dále se připojilo nepříjemné
hučení v uších - zhruba 2 roky, což opravdu nikomu nepřeji. Jelikož moje žena má obchod se
Zdravou výživou, snažila se mě pomoci různými doplňky stravy. Touto cestou jsem se dostal
k užívání Ramissio Goji 100% šťávy, 25 ml ráno a 25 ml odpoledne. Po 3 měsících se
dostavil výsledek - přestalo nepříjemné hučení v uších, přestal jsem užívat zázračné pilulky na

vysoký krevní tlak a zbavil jsem se "skvělých" antidepresiv, život se mi zpříjemnil.
Samozřejmě užíváme všechny produkty Ramissio jako prevenci a pro podporu a omlazení
organismu. Ve svém okolí šíříme zkušenosti s těmito produkty a na oplátku se nám vrací
spousta informací od lidí, s čím jim produkty pomohly. Dvakrát do měsíce se scházíme se
skvělým týmem lidí a předáváme si mnohdy zajímavé informace o produktech. Je skvělý
pocit někomu pomoci se zdravím, pokud opravdu chce.

Blanka Pluhařová (GOJI, COLLAGEN, IMMUNITY)

S Goji Ramissio jsem se potkala před dvěma lety, začala jsem ji pít na přelomu února a
března 2013. Věděla jsem, že je to šťáva, která přináší tělu obrovský komplex cenných látek,
a chtěla jsem tak řešit svoji nedostatečnou výživu. V té době jsem vůbec netušila, jak velmi je
mocná a jak rychle přijdou její účinky. Posledních pár let se mi objevovala sluneční alergie,
díky které se mi byť i ten nejmenší kontakt stával velice nepříjemným. Nepříjemná svědivá
alergie postihovala celý dekolt, hřbety rukou i nárty nohou. To první, co jsem tedy
zaznamenala v prvních jarních měsících roku 2013 bylo, že alergie je pryč, a já se mohu
přestat skrývat před sluníčkem. Já i moje 18letá dcera jsme trpěly častými migrénami, které
byly náhle pryč. Obě jsme pocítily úžasnou energii, kterou nám šťáva dává. Já jsem navíc
měla od dětství velmi narušenou imunitu, takže dvoje antibiotika ročně patřily k mé „stravě“.
Dnes jsou tato „léčiva“, stejně tak jako např. ibalgin ve velkém, minulostí. Goji jsem začala
podávat i své mamince, která se tak po čtvrt roce zbavila léků na cholesterol, a i když Goji
nepije zcela pravidelně, léky již nasazovat nemusí. Jsem také přesvědčená, že i její psychický
stav je stabilnější díky tomuto oranžovému zázraku. V náročnějších zimních obdobích
přidáváme ještě betaglukany – Immunity, které úžasným způsobem chrání proti atakům z
okolí. Společně jsme také vyzkoušely Collagen. Já jsem ho pocítila na své velmi suché
pokožce, která nádherně hydratovala, a tedy již necítím nepříjemné svíravé pocity, když na
sobě nemám tuny krému. Co se týče maminky, ta měla na jaře 2013 po své operaci kolenního
kloubu celou 4 týdenní kůru, a díky ní ji přestala bolet operovaná noha, i ta druhá, kterou více
zatěžovala, a se kterou měla absolvovat další operaci do půl roku. Nejenže na ní po této kůře
nikdo nepoznal, že na nějaké operaci vůbec byla, ale dosud neabsolvovala operaci druhou.
Tělo se přihlásí o svou dávku kolagenu, a pak stačí rozdělat lahvinku a po malých dávkách ji
vypít, a je zase na dlouho krásně. Produkty Ramissio jsou úžasným darem pro ty, kteří je
umějí využít . Díky.

Markéta a Čeněk Knoppovi (GOJI, COLLAGEN)

Chtěla bych se s vámi podělit o skutečnost s firmou Ramissio. Kamarádka mi to doporučila v
prosinci loňského roku (rok 2014) manželovi, který má nádor na mozku, sice není zhoubný,
ale dělá velkou paseku, díky tomu také oslepl, prodělal ozáření na onkologii. Měl problémy s
jídlem, pitným režimem, únavou a měl mnoho léků. Na žaludek, štítnou žlázu, od bolesti a na
deprese. Všehovšudy 8 léků denně do těla, které na to nebylo vůbec zvyklé. Já i manžel jsme
byli velice skeptičtí, moc jsme tomu nevěřili, ale tak trochu jsem si říkala, že za zkoušku nic
nedáme. Po 1. láhvi goji jsme koukali, jaké to má účinky. Zrovna byl hospitalizovaný
v nemocnici, kde jsem mu goji pravidelně dávala, aniž by o tom personál doktorů a sester
věděl. Dělali mu krevní testy, a když jsem už v nemocnici zjistila, že má snížené léky,
některé i vysazené, lépe pije a jí, bylo to super překvapení. Když manžela propustili domů, je
jak nenasyta, stále by jedl a je i víc aktivní, není už tak spavý, dokonce si s námi i posedí a

zahrajeme společenské hry
A co je na tom báječné, měl krátkodobé vidění.
Pokračujeme v další balení goji a čekáme na další kladné výsledky. Protože firma nabízí ještě
výrobky na klouby, zkusila jsem taky na sobě colagen. Jsem po 8 operacích kyčelních kloubů
a mám neustále bolesti nohou a kolen, až jsem došla do takové fáze, že se mi začalo špatně
klečet a vstávat. Po týdenním užívání colagenu, jsem nechápala, co to se mnou udělalo,
bolesti pominuly a vstávání se o hodně zlepšilo. Prostě fajn, už se těším, jak na jaře vytáhnu
kolo, kolena mi dovolí si zajezdit a nebudu muset z kola sesednout kvůli strašným bolestem.
Přeji všem jen ty nejlepší zkušenosti s produkty.

Paní Eva (COLLAGEN, DETOX PLASTERS, GOJI)

Koncem roku 2012 jsem začala mít problémy s pletí, svědění a bolavé zanícení kůže po celém
obličeji. Jediné co pomáhalo, byli mastičky s kortikoidy. Ty ale problém jen potlačí, bohužel
nevyřeší, takže do smrti se mazat kortikoidy!? Po roce používání těchto mastí se mi začaly
objevovat i popraskané žilky na tvářích, jako je jeden z nežádoucích účinků těchto
léků. Naštěstí jsem v březnu 2014 začala pravidelně užívat goji, dala mi hned energii a vzala
mi bolest z kloubů, je to šťáva života. Také má pleť se mi začala lepšit, nesvědila už a začala
se pomalu hojit. Ale protože kůže na obličeji po roce a půl velkých problémů byla velmi
citlivá a jakákoliv klimatická změna, prach, smog a také stres se stále opětovně nepříznivě
projevovaly. Na podzim 2014 jsem začala pravidelně užívat kolagen a použila jsem i pět
balení detoxikačních náplastí, ty jsem aplikovala nejen na plosky nohou, ale i na dlaně rukou.
Pleť se začala ozdravovat mnohem rychleji a začala být odolná a dnes už jí jen tak něco
nerozhodí! I popraskané žilky díky kolagenu mizí. Všechny tři úžasné produkty Ramissia,
goji, detoxikační náplasti a kolagen mají nemalý podíl na tom, jak moje pleť vypadá dnes, je
zdravá, hladká jako dětská prdýlka. S díky a s přáním dobrého roku 2015 bez pupínků!

Eva Bláhová (IMMUNITY, COLLAGEN, REVITALIZE, DETOX
PLASTERS, GOJI)
Chtěla bych se podělit o dosavadní zkušenosti s produkty RAMISSIO. Zhruba od října 2014
užívám každý den všechny produkty včetně náplastí a můj téměř desetiletý syn stejnou dobu
užívá Immunity. Já od malička trpím atopickým ekzémem, téměř všemi alergiemi a
bronchiálním astmatem, vlivem všech hormonů a kortikoidů, které mi byly podávány, se
oslabila funkce ledvin a jater a částečně i srdce a ve dvaceti letech přišla první trombóza...
Můj syn trpí bronchiálním astmatem, alopecií a díky předčasnému porodu oslabenou imunitou
a mírnou srdeční vadou...
Dnes, únor 2015, je situace taková, že díky užívání produktů, ani jeden téměř nepotřebujeme
inhalátor, ani jeden z nás nemusel vůbec začít na podzim užívat imunologickou vakcínu, bez
níž jsme nemohli fungovat, ještě jsme nemarodili, a já z hrsti léků, užívám jen dva, bez
kterých to opravdu nejde. Synovi jsem na alopecii nasadila denně lžičku Collagenu a každý
den jsem místa potřela a už má pěkného kohouta :-), po ekzému ani stopa a celkově se cítíme
skvěle a vitálně.
Můj přítel měl nedávno úraz, v práci se na něj vysypala z palety tuna zmrzlého masa, do té
doby produktům nevěřil a nikdy žádný nevyzkoušel. Měl vykloubené krční obratle, kotník,
otřes mozku a pomlácené celé tělo... První noc si protrpěl a pak svolil, abych nalepila náplasti.
Po dvou nocích s náplastmi, mě ráno budil, že to není možné, abych se podívala, jak chodí...
Bolest a otoky byly pryč, jen prudké pohyby byly problém a asi po deseti dnech už si i sám
dojel autem k fyzioterapeutce.
Přeji všem, aby měli spoustu takových zkušeností a aby jim k tomu pomohlo právě
RAMISSIO.

Paní Balonová / 84 let (GOJI)
Chtěla bych touto cestou poděkovat společnosti Ramissio, že mám díky ní možnost pít tak
skvělou medicínu, jakou je šťáva z Goji. S tímto skvělým plodem jsem se seznámila v
listopadu 2011 na přednášce v Havířově. Do té doby jsem utrácela peníze za léky a vitaminy,
které mi moc nepomáhaly. Byla jsem pořád unavená, trápil mě vysoký krevní tlak, zvýšená
hladina cukru (kolem 12,4%), špatná krev po ozařování a zarudlé oči. Dnes piji denně svoji

dávku Goji Ramissio a výsledky jsou úžasné. Už po půl roce jsem přestala brát léky na tlak,
hladinu cukru mám na 6,3%, spím jako za mlada a pořád se všemu směji. Na pravidelných
kontrolách lékaři jenom kroutí hlavami, jak jsem to vše dokázala. Za léky a vitamíny už
neutrácím. Piji každý den Goji Ramissio a všem, kteří chtějí být zdraví a plní síly ho můžu jen
doporučit. Ještě jednou vám děkuji, že můžu být zdravá.

Soňa Buchtová, Bratislava (GOJI, IMMUNITY, REVITALIZE)
Som onkologický pacient. Ako podpornú liečbu popri chemoterapii som užívala produkty
Ramissia, konkrétne každé ráno nalačno 2,5 ml Goji a keď sa objavilo v ponuke Immunity
dávala som si denne 5 ml do 3 dl vody, niekedy aj 2x 5 ml . Moje výsledky boli natoľko
dobré, že namiesto 8 terapii mi dali len 6 a lekárka pochválila moje krvné výsledky. V rámci
prevencie dodnes užívam Revitalize pre úpravu črevnej flóry, ktorá je po chemoterapii
zničená a niekedy keď som cítila ťažobu som užila 3-4 ml aj počas chemoterapie. Naďalej
užívam Goji každé ráno nalačno. Produkty Ramissia sa snažím propagovať aj medzi onko
pacientmi, nakoľko mne sa veľmi osvedčilo ich užívanie. Goji je jednotka na trhu medzi
výživovými doplnkami.Užíva ho aj moja 86 ročná mama, ktorej sa vrátila energia, cíti sa
vitálnejšia.Som veľmi rada, že som mala možnosť spoznať tieto produkty.

Beata Puškášová, Bratislava (COLLAGEN, REVITALIZE)
Na prvých prezentáciách ma oslovil najmä produkt Collagen z dôvodu použitia na veľké
množstvo zdravotných problémov – pokožku, cievy, kosti, kĺby. V tom čase som začala mať
problémy s kĺbmi a preto som sa zaregistrovala balíkom Standard, ktorý obsahoval najmä
Collagen. Keďže som mala aj iné zdravotné problémy, ako zvýšenú funkciu štítnej žľazy a z
toho problémy s osteoporózou, tak som postupne začala užívať všetky produkty Ramissio.
Nakoľko mi lekár povedal, že moja porucha štítnej žľazy je autoimunitného pôvodu, tak som
začala brať Immunity. Teraz, cca po pol roku užívania produktov Ramissio sa môžem
pochváliť prvými výsledkami, a to zlepšenie osteoporózy na osteopéniu, čo považujem za
veľký až neuveriteľný úspech, pretože lekár mi chcel osteoporózu resp. vyplavovanie vápnika
z tela riešiť infúziou, ktorá mala silné vedľajšie účinky a ja som ju odmietla.
To bolo cca pred dvomi rokmi. Lieky, ktoré som brala na tento problém predtým, mi zničili
žalúdočnú flóru a preto som ich ďalej nemohla brať. Mala som bolesti žalúdka. Žalúdok si
teraz dávam do poriadku pomocou Revitalize a Collagenu. V poslednom čase cítim zlepšenie.
Mám dobrý výsledok aj so štítnou žľazou – pánovi doktorovi sa až ťažko hovoril môj
posledný výsledok, akoby tomu nechcel veriť – išlo to z neho ako „z chlpatej deky“.
Výsledky môžem doložiť aj kópiami lekárskych správ.

Katarína Kušnírová, Bratislava (COLLAGEN, REVITALIZE)
Moje skúsenosti s Collagenom Ramissio - na pravej ruke na kĺbe palca mám už niekoľko
rokov diagnostikovanú artrózu. Raz, niekedy 2krát do roka som pre veľké bolesti musela ísť
na injekciu, čo mi na nejakú dobu pomohlo. Ale pri zmene počasia, resp. po záťaži, to bolesť
neriešilo. Naviac, pred pol rokom som sa začala v noci budiť na „štipľavú“ bolesť bedrového
kĺbu. Cez deň som nič necítila, ale bolesť kĺbu v noci ma znepokojila. No a potom som sa
zoznámila s produktmi Ramissio. Od kedy pijem Collagen (štvrtú fľašu), prestala som cítiť
kĺb na ruke, v noci sa nebudím na bolesť a zmeny počasia už u mňa neplatia. Musím však
dodať, že okrem Collagenu pijem niekoľko mesiacov aj Revitalize, ktorý okrem iných látok
obsahuje glukosamin sulfát a chondroitin sulfát – a to sú taktiež látky, ktoré vyživujú kĺby.

Takže táto kombinácia produktov spôsobila, že kĺby mám v pohode. Ešte jedna pozitívna vec.
Často som sa v noci budila (bez ohľadu na bolesť kĺbu). Dnes spím pokojne celú noc.

Mária L. / 55 let (DETOX PLASTERS, IMMUNITY, GOJI)
1) Detoxikačné náplaste:
Mala som bolesť v pravom rameni, že som nemohla poriadne hýbať rukou- čo pohyb , to
bolesť. Po použití detoxikačních náplastí , zhruba po 3 dńoch bolesti ustali . Vlastne dnes
(17.12.2014) po 11-tich mesiacoch o tom už neviem ).Lepila som si priamo na rameno pod
kľúčnou kosťou.
2) Immunity:
Mnoho z nás sa zúčastnilo Eventu -4.10.2014. Po návrate som začala byť poriadne
nachladnutá, bolesti na hrudi, priedušky, strata hlasu, bolesť v krku, teplota.Pre mňa tento
„stav“ začínal pravidelne , keď som mala mať angínu. Kedysi mi lekárka vždy predpísala
antibiotika. Tentokrát som vzala liečbu do rúk „Ramissia“ –naordinovala som si sama dávkyčasovo po 3-4 hodinách 10-20ml (odhadom). Prvý a druhý deň to bolo kruté, mala som bolesti
všetkých kostí i svalov v mojom ubohom tele, ale nevzdala som.Vypotila som a preležala 3
dni, od štvrtka-kedy som s kúrou začala a skončila v utorok som vypila 2 fľaše Imunnity.
Nepotrebovala som žiadny liek, mala som dostatočný prísun tekutiny a mne sa veľmi uľavilo.
Mimo to i Goji a náplaste.
3) Goji:
Pred rokom som sa dostala k produktom a projektu Ramissio.Ako inak , keď nie ako posledná
možnosť pomôcť si sama bez chemie a nekonečných vyšetreniach, pri ktorých ma posielali
všade možne, a i tak nemohli prísť na príčinu mojich problémov. Každý špecialista tvrdil
niečo iné a ja som bola s nervami a telesnou schránkou na dne. Všetko ma vyčerpávalo a
dorazilo ma to, že mi predpísali antidepresiva a ja som skolabovala.Nebudem tu popisovať
celú anabázu ktorou som si prešla, ani podrobnosťami o výsledkoch. Len jedna dôležitá vec –
pomohla mi moja viera v účinky Goji, náplasti , Revitalize i Immunity a môj odpor k liekomchemii. Moja spolužiačka Drahuška mi o Ramissiu hovorila asi pol roka pred týmto stavom,
ale až v tomto momente som si na ňu spomenula a zavolala jej o podrobnejšie informácie.
Hneď som sa zaregistrovala a už rok som bez akýchkoľvek liekov. Posledná návšteva u lekára
bola v 2/2014 , keď som odnášala posledné výsledky vyšetrenia z neurologie. Cítim sa
výborne, mám energiu a môj každý deň začína štamprlíkom Goji, popíjaním Immunity cez
deň, Revitalize a Collagen na večer a Detoxikačné náplaste na noc.
Celé moje dni sú previazané s Ramissiom a milými ľuďmi, ktorých som pri ňom stretla.

Ivana Doležalová (GOJI)

Více než čtyři roky jsem bojovala s urputnou migrénou. Nejednalo se jen o pobolívání hlavy.
Vždy mne velice silně bolela polovina hlavy, bolest byla pravidelně doprovázena zvracením a
postupem času se přidala i ztráta vidění na jedno oko. Tento stav někdy přetrvával i dva dny.
Při záchvatech migrény jsem nebyla prakticky schopna normálního fungování a to jsem měla
doma malé dítě. Nejprve jsem se pokoušela situaci řešit za pomoci léků - každé cca 2 měsíce
jsem od neuroložky dostávala nové léky. Migréna však nestupovala a navíc se přidaly
problémy se žaludkem. Absolvovala jsem dvakrát gastroskopické vyšetření, to však žádný
problém neukázalo. Problémy se žaludkem byly důsledkem užívání léků proti migréně. Takže
začarovaný kruh. Posledním stupněm léčení migrény byly injekce. Dostala jsem je od lékařky
s doporučením, abych vždy, když budu cítit, že migréna začíná, našla někoho, kdo mi injekci
bude aplikovat. A to byla chvíle, kdy jsem začala intenzivně hledat jinou - přírodní (chcete-li
alternativní) cestu. Navštívila jsem opakovaně léčitele, začala jsem (zejména kvůli žaludku)
užívat aloe vera, seznámila jsem se s produkty tradiční čínské medicíny v podobě
detoxikačních čajů. Výsledkem bylo zklidnění žaludku, ovšem migréna přetrvávala až se
dvěma záchvaty týdně. A v této době jsem se seznámila s goji v podobě nepasterizované, za
studena lisované šťávy. Zaujala mne svými preventivními účinky v oblasti optimalizace
krevního tlaku a předcházení diabetu II.typu. Ovšem jak skvělé bylo moje zjištění, že během
pravidelného měsíčního užívání 25ml Ramissio Goji denně se záchvaty migrény nedostavily.
A mohu s radostí konstatovat, že se tak děje již 3 roky. Ramissio Goji jsme s celou rodinou
zařadili do našeho denního jídelníčku. Můj 11,5letý syn více jak 2 roky nebyl nemocný, můj
82letý otec již třetím rokem neabsolvuje očkování proti chřipce a je fit. Goji je vitamínovou,
energetickou a minerální bombou, z níž si organismus každého z nás vezme to, co potřebuje!

Oldřich Valnoha (IMMUNITY, COLLAGEN, REVITALIZE, DETOX
PLASTERS, GOJI)

Užíval jsem Imunnity, 3x denně 0,25 ml neředěné. Po týdnu pití zmizel jícnový vřed, který
byl doložen lékařskou prohlídkou. Po týdnu byl jícen úplně bez potíží.
Při užívání Collagenu, 1x denně 0,50 ml. Před užíváním jsem procházky řešil stálým
posedáváním na lavečkách, protože mě bolely nohy. Po nasazení 2měsíční kůry byly první
týden velké bolesti i kostí, které mě dříve nebolely. Po týdnu bolesti přestaly a po skončení
kůry, procházky, které jsem dříve nemohl absolvovat bez přestávky, jsem ušel mnohem větší
vzdálenosti bez bolesti.
Při užívání Revitalize a lepení náplastí asi 2 měsíce jsem v pase se zúžil asi o 15 cm.
Doporučuji na udržování postavy. Ostatní kůry, které jsem dříve zkoušel neměly na užší pas
žádný vliv. Tato kombinace to dokázala.
Zkušenost s Goji - mnohem lépe vidím, neunaví se mi oči z počítače ani při čtení knížky. Což
před užíváním Goji byl docela velký problém. Užíval jsem ji týden 2x denně 0,25 ml a už se
dostavil výsledek. Piji ji samozřejmě dál.

Jindra Pokorná / 46 let (GOJI)
Dozrál čas na sdílení efektů Goji. Piju pátou láhev a to je leden 2015. To zda ji zařadit do
svého života u mě řídila intuice a synchronicita. Ne náhodou jsem přišla na setkání s
kamarádkou právě v době, kdy další náš kamarád přišel, aby ji -a tím i mě- pozval na
prezentaci Ramissia. Upřímně - nechtělo se mi. To co mě zaujalo-byla pouze samotná Goji.
Už z fotek katalogu na mne volala "vem si mě, vem si mě" !!! Na prezentaci jsem poprvé
dostala ochutnat čistou šťávu a pusa se mi samovolně roztáhla do úsměvu, který intenzivně
vydržel nějakých 20 minut.To se opakovalo i při druhém ochutnání asi po týdnu. A tak jsem
GOJI objednala. Úsměv se opakoval co ráno a večer.
Teď vám vysvětlím můj zdravotní stav ve 46letech : v roce 2012 septický stav,selhání
imunity, koma, smrt, znovuzrození se vším všudy, naučila jsem se znovu myslet, hýbat se, pít,
jíst a po čase i chodit o berlích. Pak proběhly operace toho co ve smrti odešlo a to už máme
rok 2013. Chodila jsem těžce, ale už po svých, dýchavičně do každého kopečku, baštila jsem
už trošku menší hrst léků. Držela jsem si a držím si stále dobrou náladu a myšlenku, že je mi
líp a líp. A tak se i děje.
Do tohoto stavu přichází informace o kustovnici a ochutnávka.
Po asi 21 "úsměvných" dnech jsme měli setkání s manažery v Brně v hotelu Slovan,
popovídali jsme, a abych stihla vlak, popohnala jsem se na šalinu. Kdo to v Brně znáte- víte
jaká je to dráha od hotelu na nástupní ostrůvek. No vykoukla jsem z hotelu a k ostrůvku se
blížil potřebný spoj (dalším bych to nestihla-a hodina navíc by byla už moc) a tak jsem se po
x letech ROZBĚHLA (ještě dřív, než by mi to mozek rozmluvil) a tu šalinu jsem fakt chytla.
Funěla jsem jen 2minuty a dech se zklidnil a po 5 minutách už nebylo poznat, že jsem běžela.
Údivem jsem to sdělovala všem kolem sebe : "Představte si, Jindra dnes běžela na šalinu a
chytla ji!!!!"aneb natolik mi Goji pomohla prokysličit buňky, že se tělo začalo fofrem
uzdravovat z tak těžkého stavu.
Díky této zkušenosti jsem se upevnila v tom, že Goji nebude jen na zkoušku, ale přijde zařadit
jako můj stabilní doplněk stravy. No a hned přišla další výzva - změnila jsem stravu a to
radikálně- přešla jsem na RAW-neboli ŽIVOU STRAVU (vše syrové : ovoce, zelenina,
oříšky-maximum BIO-ale i Kaufland, Billa...). Nic vařeného atd. Nadváha co jsem získala
nepohybem a spoustou chemie - se začala snižovat z 98kg na dnešních 78kg - ale myšlenka,
že bych tedy mohla vysadit Goji - začala hlodat. (peníze z důchodu... + dospívající dcera,
samoživitelka... asi už máte představu, že 500Kč měsíčně je dost luxus moci použít třeba na
boty atd.) a tak jsem si řekla, když už jím tak zdravě jak je to jen možné - tak si přece tělo
dokáže poradit s tím co mu dávám. A vysadila jsem milou "godžinku" - po týdnu se mi
nechtělo vstávat, hýbat se, ani něco dělat. Taková nechuť se objevila (přece jen spousta léků

mi zůstala-a to má vliv na kyselost v těle). A protože živá strava dělá opak nechuti-aktivitu,
graduje energie-člověk neví kam s ní dřív, nadšení, spousta elánu - radost, přece jen to, že
Goji chybí bylo hodně poznat. V okamžiku kdy jsem otevřela další lahev - se do 2.dne
aktivita zlepšila, líp se mí dýchalo, chuť být tvořivá se mi vrátila, opět jsem začala
malovat a hlavně se radovat a usmívat. Pokud víte jak si tělo umí se vším poradit -pokud
máte převahu pozitivity v sobě(v mysli) a tím minimalizujete stres - tak chápete, že vaše
imunita je silnější a zdraví pevnější. A tak poslední třetí efekt co jsem zaznamenala, byl
právě o posílení mé imunity opět s GOJI. Trošku couvnu do doby po komatu - každá
"rýmečka" setkání s jedním člověkem co se necítil dobře nebo průchod mezi více lidmi, byl
pro mě spouštěč infekce. A to obnášelo horečky kolem 40C a převoz rychlou záchrankou na
JIPku a antibiotika do žíly. Lékaři z toho měli hrůzu - neb už nebyl výběr z těch chemických
léků-co by mi mohli dát(a ani žíla,kde by flexila vydržela víc než 1,5dne). Za tu dobu tělo
reagovalo alergicky na lecos. A alergie si fakt pamatuje -tak jsem se dostala do bodu, že mohu
dvoje antibiotika a když je dostanu, tak půl roku se nesmí znovu nasadit. A zima/nezima je
pro tento stav krizová-když nemrzne tak se bacily prostě rojí. A letošní zima je právě tahle -

inu, dostala jsem "rýmečku" ale díky pravidelnému "Goji dopingu
" se žádná
infekce nekonala a ani se už konat nepotřebuje. Dokonce jsem byla prověřena tak dokonale,
že jsem měla rodinné zachřipkované prostředí asi 3týdny v kuse, (než se to vystřídalo) a u mě
se to zobrazilo pouze tou rýmou. Imunita tak posílená právě díky GOJI naskočila. Moc za
to děkuji a vděčně dávám tento příběh Vám k dispozici - s přáním Nechť jste ZDRAVÍ,
RADOSTNÍ a AŤ SE VÁM DAŘÍ. Jindra Pokorná.

Jarmila Chylíková / 57 let (GOJI, REVITALIZE, DETOX PLASTERS,
COLLAGEN, IMMUNITY)

Naprosto jsem si zamilovala všechny produkty Ramissio, které postupně řeší jak mé zdravotní
problémy, tak i mé rodině i známým... Kombinací produktů /Revitalize, Detox Plasters a
Collagen/ se mi podařilo "vyléčit" lupénku, kterou trpím od 13 let - a to jsem už čtyřnásobnou
babičkou. Nemám žádná ložiska, ani na loktech a kolenou! To se mi nikdy nepodařilo ani po
pobytu u moře a nesčetném množství mastí, léků atd. Pravidelným užíváním Goji bojuji proti
fenoménu dnešní doby - hypertenzi - a to velice úspěšně. Nemusím po 30 letech užívání léků
jich polykat tolik, ale hlavně je to pro mě obrovský životabudič. Dodává mi energii, vyživuje
tělo a jednoduše se cítím skvěle. Jsem rozhodnutá v užívání Goji pokračovat, a tím si zajistit
plnohodnotný život i v pozdějším věku a to opravdu GOJI dovede. Další skvělé výsledky u
mých vnoučátek s Immunity /betaglukan/ - první pomoc v ledničce při virózách,

nachlazeních. Daleko lehčí a rychlejší průběh bez nutností podání antibiotik. Mnohým se dá
předejít, když se podchytí včas. Děti ho milují!

Eliška / 3 roky (IMMUNITY)

Eliška má ještě mladšího sourozence, tudíž neustále mezi nimi kolují záněty horních cest
dýchacích, věčné rýmy, kašel a podobně. Někdy přijdou na řadu i chemická antibiotika, což
moc neposílí imunitní systém. Nedávno byla Eliška na hlídání u babičky se silnou rýmou a
kašlem, soplíky si utírala stále do rukávku a bylo vidět, že jí nebylo dobře. Babička neváhala,
nasadila 2 polévkové lžíce Immunity třikrát denně. Večer se Eliška vrátila k mamince. Druhý
den ráno telefonát od maminky: co jste udělali s Eliškou, že nemá rýmu, kašel ustoupil a je
vidět velkou změnu k lepšímu. Dnes maminka dává IMMUNITY oběma dětem a je spokojena
s jejich zdravotním stavem.

Norbert Hájek / 39 let (GOJI + COLLAGEN + IMMUNITY)

Když mi byla poprvé představena GOJI před dvěma lety, nevěřil jsem, že dokáže pomoci
člověku jak po zdravotní, tak i po duševní stránce. Účinky GOJI jsem začal pociťovat u čtvrté
láhve. Cítil jsem se velice dobře, únava ustoupila, zlepšilo se zažívání. Díky klientskému
servisu a trpělivosti pana doktora Šatky, jsem pokračoval v pití GOJI a piji ji dodnes.
Postupně jsem vyzkoušel všechny výrobky Ramissio. Nejvíce mne překvapil Collagen a
Immunity. Collagen dokázal krásně vytáhnout usazené záněty dutin, kterými jsem trpěl celé
dětství, zlepšil se poúrazový stav kolene. Pokud se objeví příznaky jakéhokoliv nachlazení,
rýma, kašel bolesti krku, stačí ihned nasadit Immunity ve zvýšených dávkách a budete rovněž
překvapeni, jak dovede rychle zapůsobit během jednoho až dvou dnů. Veškeré výrobky máme
vždy po ruce pro potřebu rodiny.

Paní Lucie / dcera 7 let (IMMUNITY)
Chtěla bych se podělit o svoji zkušenost se sirupem Ramissio Immunity. Naše Zuza /7 let/ ho
teď v zimě užívá každý den lžičku. V pátek po vánocích začala lehce naznačovat virózku,
rýma, lehký kašel... V sobotu to bylo ještě horší, objevili se příznaky absolutní virózy. Bledá
jak stěna, horečka, kašel, rýma, nechuť k čemukoliv. No, to máme vždycky tak na 10-14 dní.
Zvýšila jsem jí dávku sirupu, přidala Nurofen na horečku a jen čaje a čaje. Žádných 10 dní.
Do 3 dnů byla na nohách, zůstal jí jen kašlík a rýma a ty rychle ustoupily. Takže za 3 dny už
běhala po venku ve sněhu. Tento průběh přisuzuji sirupu Ramissio Immunity, protože jsem
prostě viděla, že se s tím pere úplně jinak než obvykle. Má silnější obranyschopnost a v tom
to je. Pokud Vám děti dokolečka marodí a jste s nimi pořád doma, zkuste investovat do
posílení jejich imunitního systému. Já jsem nadšená. Lucie

Nekvindová Lenka - syn 7 let - angína (IMMUNITY + GOJI)
Chci se podělit se zkušeností ohledně IMMUNITY a GOJI!! Můj sedmiletý syn měl za svůj
dosavadní život nespočet angín a proto, když teď 14.10.2014 měl teploty 39,2-39,5 tři krát za
den a bolesti v krku- ANGÍNA. Začla jsem mu 3x denně dávat malý panák goji a 3x denně
velkou lžíci immunity po tři dny. Od čtvrtka 16.10.2014 měl teplotu už jen jednou a v pátek
17.10.2014 byl bez teplot a krk už nebolel. Goju dávám už jen 2x denně a immunity také.
19.10. můžu říci, že je zdravý. Moc děkuji a jsem ráda, že tu výrobky jsou. Jsou prostě
úžasné.

Aleš Sehnal / 48 let - vysoký tlak (GOJI + DETOX PLASTERS)

Před cca 15-ti lety mi byl zjištěn vysoký krevní tlak změřen 145/115 a nasazen přípravek
Diroton 10mg. Před 2,5 roku jsem objevil kustovnici čínskou za studena lisovanou a začal
jsem ji pravidelně užívat. Před cca 1 rokem se mi tlak srovnal na 125/95 a lékař mi ponížil
přípravek na Diroton 5mg. Před 14-ti dny mi opakovaně bylo naměřeno 110/80 a vysazeny
léky na vysoký krevní tlak. V průběhu posledního půl roku jsem ještě užíval 2x 15-ti denní
kůru detoxikace pomocí Detoxi plasters, kdy se mi mimochodem velice dobře spalo a celý
následující den jsem měl daleko více energie. Kustovnici užívá celá naše rodina.

Aleš Sehnal - Syn Richard 7 let - vyrážka po těle (GOJI)
Na jaře loňského roku se mu objevila vyrážka po celém těle a kožní lékařka diagnostikovala
poruchu imunitního systému a chtěla nasadit kortikoidy s dovětkem že si myslí že je bude
užívat do konce života, neboť si s tím zatím lékaři příliš neví rady. Tuto léčbu jsme odmítli a

nasadili 2-3x denně kustovnici 15ml. Po měsíci užívání se vyrážka ztratila a ani paní doktorka
nechtěla věřit, čím se to stalo. Přiznali jsme barvu a řekli, čím jsme ho vyléčili a alespoň
uznala že tato cesta není špatná.

Miloš Komprs / 48 let - COLLAGEN

Po sportovních úrazech během aktivní kariéry fotbalisty (operace kolen 2x meniskus) a
následném utržení křížových vazů před cca 8 lety, kdy jsem měl jít okamžitě na operaci –
plastiku křížových vazů, jsem přestal aktivně se všemi sporty a nechal jsem své síly pouze
rodině. Na operaci jsem nešel vzhledem k OSVČ a nutnosti vydělávat, vazy se uklidnily. Ale i
tak se mé zdravotní potíže dotýkaly všech aktivit – práce na zahradě, tanec, i kolo, hříbky,
lyže vůbec, do podřepu nebylo možno – vždy koleno oteklo a bylo delší čas velmi bolestivé!
Před 5 lety jsem zkusil doplňky na klouby od jiných dodavatelů, což pomohlo pouze
minimálně a na velmi krátký čas, a bolest a otoky se vždy vrátily. A pak přišla nabídka
produktu Collagen v projektu Ramissio, kde jsem obchodním partnerem. Dle doporučení jsem
užíval 50ml denně po dobu 2 měsíců. A jsem naprosto nadšený – koleno je pevné bez bolesti,
dokonce cvičím v posilovně dřepy, letos (březen 2014) jsme byli s rodinou na horách a já po 8
letech řádil na lyžích na černých sjezdovkách !!! dále není třeba hovořit ..... stejně tak bolest
lokte – tzv.tenisový loket – už jsem se nemohl pomalu ani podepsat a po použití tekutého
Collagenu při stejné ozdravné kůře jako s koleny je bolest zcela pryč. ZÁZRAČNÝ a vysoce
kvalitní produkt vyzkoušený na sobě, to je to nejlepší, co mohu doporučit. Collagen již v
takových dávkách neužívám, pouze jej doplňuji do těla po malých dávkách cca 30 ml pouze
jednou týdně. A to je fajn.

Miloš Komprs / 48 let - DETOX PLASTERS
Nejprve jsem tomuto produktu nepřikládal nějak zvlášť důležitost. Ale na konci roku 2013
jsem se rozhodl vyzkoušet jejich kvalitu opět na sobě. Již delší čas mi otékaly nohy v oblasti
nad ponožkou. Nějak jsem tomu nepřikládal důležitost. Ale když jsem se na prezentacích
dozvídal, co náplasti opravdu umí, rozhodl jsem se je vyzkoušet a zvládnout si lepit denně na
plosku nohy nálepky. A jsem opět nadšený, protože opravdu pouze a jen po jedné kůře,
lepení, které jsem věnoval cca měsíc ( a to i nepravidelně) tak jsou otoky zcela pryč.

Miloš Komprs / 48 let - GOJI
Zde není třeba nijak zvlášť vyzdvihovat kvalitu, která je ojedinělá. Já jsem tento tekutý skvost
přijal za svůj již před dvěma lety a užívám jej stále. Beru jej jako základní kámen ke stavbě
svého vlastního silného zdraví. Jsem odjakživa člověk, který nějak nemusí moc zeleniny

a nedám ani moc opravdu kvalitní životosprávě. A doplnit většinu potřebných látek do těla,
které denně potřebujeme vlastnímu tělu dát, aby dobře fungovalo, a to pouze 25ml ráno, beru
jako zázrak . Jsem dlouhodobě v oblasti kontrolování kalorií a vitamínů velmi nezodpovědný
a tělo se již začalo bránit. Tedy dnes štamprličku ze skvělých plodů ovoce z Himalájí plné
vitamínů, minerálů, stopových prvků, aminokyselin, vlákniny a kvalitních antioxidantů beru
jako svého
přítele po ránu, mnohdy i přes den. A po shlédnutí filmu o tom, co umí aktivní látky v těle a s
překyselenou krví za velmi krátký čas, jsem naprosto přesvědčen o potřebě tyto látky do
těla doplňovat tímto způsobem.

Nekvindová Lenka - syn 7 let - angína (IMMUNITY + GOJI)
Chci se podělit se zkušeností ohledně IMMUNITY a GOJI!! Můj sedmiletý syn měl za svůj
dosavadní život nespočet angín, a proto když teď 14.10.2014 měl teploty 39,2-39,5 tři krát za
den a bolesti v krku - ANGÍNA. Začala jsem mu 3x denně dávat malý panák goji a 3x denně
velkou lžíci immunity po tři dny. Od čtvrtka 16.10.2014 měl teplotu už jen jednou a v pátek
17.10.2014 byl bez teplot a krk už nebolel. Goji dávám už jen 2x denně, immunity také.
A 19.10. můžu říci, že je zdravý. Moc děkuji a jsem ráda, že tu výrobky jsou. Jsou prostě
úžasné.

Miluše Tasáryová - GOJI
I já přidám zkušenosti s Goji. Byla jsem anemická,měla jsem hodnotu jen 81. Po nasazení od
lékaře Sorbifer se mi hodnota za měsíc zvedla na 89, ale léky mi nedělaly dobře, bolel mě
žaludek a měla jsem problémy se střevem, tak jsem léky vysadila a užívala jen Goji. Při další
kontrole se mi hladina zvedla na 109, což je úžasné. Sice ještě málo, ale věřím, že za 3 týdny
už to bude v normě. GOJI mně osobně hodně posílila imunitní systém. A co mě překvapilo,
sice nevím jestli s tím má Goji něco společného, ale měla jsem letitou cystu na vaječníku.
Vím, že se i sama vstřebá, ale měla jsem ji tam léta, najedou zmizela.Taky mám pár lidí s
diabetem a hodně si chválí, jak se jim hladina cukru snižuje. Doporučuji všem.....uvidíte, že se
budete i vy cítit skvěle.

Miluše Tasáryová - dcera - GOJI
Mé nejmladší dcerce naměřili vysokou hladinu lepku, pořád měla problémy s bříškem, po 3
měsících užívání Goji dopadla krev úplně v pořádku.

A další zkušenost s GOJI
Tchán měl před 11 lety mozkovou příhodu a často se potýkal s hroznou bolestí hlavy. Po
nasazení Goji už po 14 dnech hrozné bolesti vymizely a dokonce začal opět jezdit autem, což
se už bál. Je vitální a Goji užívá dál.

Zkušenosti paní I.G. - REVITALIZE
Užívám Goji už rok a teď jsem měsíc brala Revitalize. Překvapila jsem i doktorku na
endokrinologii: zlepšilo se to hodně! A poslední dobu někam zmizela i moje alergie . Protože
jsem na to několik let brala léky a nic nepomáhalo, tak věřím na ten zázrak jménem
Revitalize.

Zkušenosti paní K.B. - IMMUNITY
V sobotu jsem jela za vnoučaty do Prahy, a protože 4letá vnučka měla problém s nehtem
(vypadalo to na plíseň), vzala jsem sebou Immunity. Když jsem k našim večer přijela, zjistila
jsem, že vnučka má suchý, dráždivý kašel. Hned jsem jí dala 3ml Immunity a v neděli 3 x
3ml. Když jsem v neděli večer odjížděla, byla malá úplně fit. Dál bude brát Immunity 2x
denně a uvidíme, jak to dopadne s nehtíkem.

Paní Růžena věk 66 - GOJI
Artróza 3. stupně. Po měsíci užívání GOJI při dávce 25ml denně zmizely otoky
kolenou a zlepšil se jí zrak již po cca 2 týdnech užívání. Nyní se cítí celkově lépe a má
výrazně lepší pohyblivost, přestala brát prášky od bolesti.

Zákazníčka D.S., vek 49 r. - GOJI
a / Nástup účinkov nápoja GOJI je veľmi rýchly, môžem potvrdiť, že odkedy užívam GOJI,
prestala som mať problémy, ktoré sa týkajú žien pred menopauzou. Vysadila som
gestagénový liek, ktorý mi predpísal gynekológ na úpravu cyklov. Chcela som toto vysadenie
urobiť len na krátku dobu kvôli tomu, že ma po užívaní tohto lieku ( Duphaston ) boleli často
nohy a cykly neboli ani pri jeho užívaní celkom v poriadku. Po jednom balení GOJI sa dostali
cykly do normálu, bolesti v podbruší nie sú takmer žiadne. Bolesti a opuchy nôh povolili tiež.
b/ Zároveň sa mi veľmi dobre zahojilo ďasno po extrakcii zuba. To potvrdila aj moja zubná
lekárka. Rana sa nemusela šiť, aj keď bola hlboká. Nehnisala, viditeľne sa zacelila už po
niekoľkých hodinách a netvorili sa veľké krvné koagulá, resp. spútum.
c/ Musím potvrdiť, že GOJI upravuje aj pravidelnú stolicu. Je to dôležité vzhľadom na
detoxikáciu tela, keďže v črevách prebieha očistný proces.
d/ Môjmu štvorročnému synovi pridávam GOJI do detskej výživy, aby mal chuť do jedla.
Účinok sa dostavil rýchlo. Zjedol plnú misku polievky, ktorú začal jedného dňa odmietať.
Potom mu znova veľmi chutilo a bolo to vidno aj v tváričke.
e/ Vysoký obsah karotenoidov chráni aj zrak, vládzem dlhšie čítať a písať bez okuliarov, po
večeroch keď študujem, po príchode z pobytu na silnom slnku ma už nebolí takmer nikdy
hlava ani ma nepália oči.
f/ Nechty mi rastú rýchlejšie, nemajú biele fľaky.
g/ Vlasy majú lepšiu kvalitu.

Moje vlastní zkušenosti s GOJI?
Sirup GOJI asi opravdu účinkuje. Všechny testy, kterými průběžně cca 3-4x do roka
procházím jsou naprosto skvělé (nádor na děloze). Sami lékaři nevědí, co se může se mnou
dít, že se mi takhle změnily výsledky ve srovnání s posledními třemi lety. Přiznám se, že jsem
nikomu z lékařů nepřiznala, že užívám GOJI.

Pacient 56 let, diabetik II. typu, naměřená hodnota 7,2 - GOJI
Poté, co začal pít Goji jednou denně, předepsané léky vůbec nezačal brát, po 25 dnech klesla
hodnota na 5,8 !!!

Těhotenská cukrovka - GOJI
Zkušenosti za krátkou dobu: Uvádím následující poznatky za velmi krátkou existenci u
společnosti, kdy jsem se rozhodla pro vstup hlavně díky faktu, že mám těhotnou dceru
Michaelu s dlouholetou nemocí štítné žlázy a právě ji našli těhotenskou cukrovku. Lékařka ji
předepsala dvojitou dávku Letroxu (podotýkám, že v příbalovém letáčku je jasně psáno, že se
NESMÍ brát v těhotenství) a každý den se po dvou hodinách musí měřit hodnoty cukru, a
teprve pak že budou dávat další medikamenty dle výsledků. Radostnou zprávou je, že po
aplikaci Goji z hodnoty 9 klesla hodnota na 6 a již druhý den je na hodnotě 4,2 a 4,3... Takže
tímto děkuji za rady a podporu a těším se, že se povede ovlivnit i tu štítnou žlázu...

Dnes nedám na GOJI dopustit
Můj taťka má 78 let. Měl před 30 lety diagnostikovanou Anginu pectoris, více než 30 let má
Diabetes. Bez Gutalaxu se vůbec nevyprazdňoval. Navíc začátkem roku prodělal zápal plic.
Pod levou paží měl tukovou bouli (místní zmnožení tukové tkáně), lipom ve velikosti o
průměru 6-ti cm, která je i obtížně operovatelná. Užíval Prostenal. Měl potíže v levém oku po
operaci šedého zákalu, kterou absolvoval před dvěma roky. V poslední době začínal na levém
oku ztrácet zrak. Aby mohl jít opět požádat o řidičský průkaz, byl u očního lékaře, který mu
doporučil Lutein forte s tím, že jej za měsíc opět vyšetří. Taťka si také stěžoval na bolest
nohou, ztrácel citlivost v obou dolních končetinách a chodidla už necítil. Pravidelně denně si
měřil krevní tlak, a jelikož jej měl zvýšený, užíval léky na snížení krevního tlaku. Po pádu na
temeno hlavy před dvěma lety trpěl bolestmi hlavy. Užíval Ibalgin. Nejvíce jej hlava bolela
při změně počasí. Pokud se sehnul, trpěl tzv. „motolicemi“. S užíváním GOJI začal od 24. 4.,
dávku 25 ml denně. Po pár dnech se mu znormalizoval krevní tlak. Pravidelně si jej měří a má
jej v toleranci. Doposud je tlak v normě a léky snížení tlaku již neužívá. „Motolicemi“ již
netrpí. Po třech týdnech užívání GOJI vysadil Prostenal. Lutein forte neužíval a levé oko se
mu díky GOJI zlepšilo natolik, že absolvoval vyšetření u očního lékaře s dobrým výsledkem a
řidičský průkaz má, ke své spokojenosti, platný opět na dva roky. Zlepšení zraku zaznamenal
také cca za 3 týdny užívání GOJI. Gutalax vůbec již měsíc nepoužil, přesto se vyprazdňuje
pravidelně. 24. 5. byl na vyšetření a kontrole plic na alergologickém oddělení. Lékař byl s
poslechem natolik spokojen, že usoudil, že nebude provádět spirometrické měření. Řekl mu,
že je poslech bez jakéhokoli šelestu a čistý. Kontrolní měření v diabetologické poradně bylo
také se skvělými výsledky. Hodnota před užíváním GOJI byla měřena 1. března, a to 8,56 a 1.
6. v poradně naměřili 7,17 – tedy téměř o dvě jednotky méně. Nohy jej již tolik nebolí,
chodidla jsou citlivá. Pod levou paží je ještě malá tuková boule, ale jen ve velikosti o průměru
2 cm. Výrazné zmenšení lipomu bylo již po třech týdnech užívání GOJI. Hlava jej nebolí od
té doby, co užívá GOJI.
Moje maminka (72 let) GOJI užívá od poloviny května. Velmi si vše pochvaluje, cítí se
aktivnější a vitálnější. Dobře se jí dýchá. Vyšetření u odborného lékaře, kterého navštěvuje
jako astmatik, dopadlo výborně. Žádný šelest a poslechově čisté. Lékař byl spokojen.
Pozn.: Prostenal – cca 400 Kč, Lutein forte – 280 Kč 30tbl., doporučená denní dávka (1-2 tbl.)
obsahuje 7x menší množství zeaxantinu, než denní dávka GOJI (25ml). Aby byl obsah

zeaxantinu srovnatelný v denní dávce Luteinu forte jako v denní dávce džusu GOJI, muselo
by se užít 14 tbl.denně, což je polovina jednoho balení Luteinu.

Hemeroidy - GOJI
Před pěti lety jsem prodělal kolonoskopické vyšetření, při kterém byla zjištěna rakovina
tlustého střeva. Zároveň mi bylo sděleno, že mám vnitřní hemeroidy, které se bohužel, po
tomto vyšetření projevovaly silným svěděním, řezáním, pálením. Před měsícem jsem byl na
kontrolním vyšetření – po třech letech, neboť se nemoc podařilo objevit včas. Vše naprosto v
pořádku, dokonce se pan doktor podivoval, že se podstatně zmenšily nějaké výrůstky ve
střevě a jejich počet se zmenšil. Kroutil nad tím hlavou, že je to nemožné, ale že to tak
opravdu je! Příští kontrola za pět let. Důležitá je i skutečnost, že po prvním týdnu pití GOJI
veškeré problémy s hemeroidy zmizely.

Paní Věra 56 let Mladá Boleslav - GOJI
- cukrovka 14 jednotek, bere prášky a drží dietu. Po první lahvi GOJI (dávkování 2 lžíce ráno
- 2 lžíce večer) na kontrole u lékaře 6,6.

Pan Jiří 48 let - GOJI
- také cukrovka 16 jednotek - po první lahvi GOJI (2 lž. ráno a večer) hodnota 11, po druhé
lahvi hodnota 8 (dávkování 1,5 lžíce pouze ráno). Lékař bude snižovat dávky léků.

Štěpánka 27 let - GOJI
- migréna, pravidelně min. 3 dny doma, migréna se jí spouštěla s menstruací. Po první lahvi
GOJI nemusela zůstat doma, po druhé už to zvládla "jen" se slabou bolestí a zatím 1 tabletou
proti bolestem.

Eva 61 - GOJI
- po první lahvi GOJI si přečetla účtenku z krámu, na kterou si už cca posledních 5 let musela

brát brýle

Další osobní zkušenosti s produktem GOJI - Liliana Richterová
Můj tchán (72 let) po odstranění části tlustého střeva z důvodu zhoubného nádoru byl po silné
narkóze apatický, spal celé dny, trpěl nechutenstvím a celkovým nezájmem. Po láhvi GOJI
mu opět chutná, je komunikativní, spí pouze v noci, má mnohem více energie a dokonce začal
jezdit na kole (to nikdy nedělal). Jeho manželka užívala GOJI taky a lépe v noci spí, upravila
si vyprazdňování, má více energie, lepší krevní tlak a začíná sledovat TV bez brýlí!

Paní Helena Petrů - GOJI

Když jsem chodila na semináře, tak přece jenom jsem jednu informaci brala s rezervou. Byla
to o zlepšení zraku po používání GOJI. Já nesu špatné vidění zle, bylo to ze dne na den, kdy
jsem vůbec neviděla, vzhledem k zánětu očního nervu a diagnostikované RS. Nicméně beru
GOJI každé ráno 2cl a stalo se mi to, že jsem jela s vnukem na nádraží a zpět jsem si koupila
Blesk. Až v metru jsem zjistila, že nemám brýle a nepřečtu to. Při přestupu na tramvaj jsem
automaticky vzala noviny a četla. Po chvíli jsem si uvědomila, že při denním světle čtu a
přečetla jsem si je bez brýlí celé. Jsem ráda, že mi zase svitla naděje.

Paní Hana Amihaeseiová, Příbram - GOJI
Přítel po chemoterapii dostal pásový opar, nejdříve se to projevilo nesnesitelnými bolestmi
hlavy a do toho ho rozbolel zub, který si nechal vytrhnout. Doktoři bolest hlavy přisuzovali k
vytrženému zubu. Čtrnáct dní bral prášky, bolest neustupovala, po čtrnácti dnech šel za
doktorkou, že se to nedá vydržet, že by se už rád taky vyspal, tak mu napsala jiné. Za dva dny
se mu zkřivila tvář od levého oka k pravému rtu, myslela jsem, že je to mrtvička a zavolala
jsem mu pohotovost, která ho odvezla na vyšetření, kde zjistili, že má pásový opar. Po
konzultaci s primářem se pásový opar udělal ze zánětu, který měl v hlavě u míchy. Řekla jsem
mu, že kdyby ho neládovali čtrnáct dní prášky a vzali ho na vyšetření, zjistili by to hned a
nemusel takto trpět, odpověděl mi, že zánět vidět není. Mluvil pravdu nebo nemluvil nevím...
Týden ležel v nemocnici se stejnými bolestmi a tak jsem se rozhodla, že mu koupím Goji,
tajně jsem mu nosila ve zkumavce odlitou štamprdly, abych náhodou nedostala vynadáno a do
týdne, byl s menšími bolestmi doma. Dostal rehabilitaci, kde byl jednou, protože tvář měl tak
citlivě bolestivou, že se masírovat nedalo. Ptala jsem se doktorky, za jak dlouho se mu tvář
vrátí do normálu, řekla, že nějaký čas to potrvá, má tady pacienta, který na masáže chodí dva
roky, taky mi naznačila, že to tak může taky zůstat, protože jsou poškozené nervy. Abych to
zkrátila, nedopil ani láhev, opravdu v láhvi zůstalo na dně a jako když mávne proutkem,
bolest hlavy pryč a pásový opar taky ze dne na den. Po probuzení jsem koukala jako blázen,
viděla jsem nepokřivenou tvář usměvavou a šťastnou. Jeli jsme za doktorkou a ta byla v šoku
taky, prý jste to vy? I jeho celkový stav se zlepšil o 100% po chemoterapii, dostal barvu,
přibral, přestal být unavený, prostě ožil a k tomu myslet pozitivně. Psychika dělá hodně, takže
věřit v uzdravení. Takže Goji na zánět a pásový opar a taky po chemoterapii, když máte
imunitu zničenou, můžu doporučit, máme to vyzkoušené.

Paní Marta Trávníčková, Polička - GOJI + IMMUNITY
Ráda se podělím o naši zkušenost s Ramissio Goji a Immunity, kdy jsme tři členové rodiny
stihli postupně během jednoho týdne onemocnět a zároveň se i díky produktům uzdravit.
Ve čtvrtek se náš šestiletý syn vrátil ze školky s bolestí bříška a horečkou kolem 39 °C. Dala
jsem mu tedy necelou polévkovou lžíci Immunity a lék na horečku. Večer se mu po celém těle
kromě obličeje objevila vyrážka (krupička) a dostal ještě jednou pol. lžíci Immunity. Horečka
se synovi vrátila až další den dopoledne a zároveň se mu v krku na mandlích udělaly červené
a bílé povlaky a puchýřky. Protože už dvakrát angínu měl, jsme si téměř jistí, že i tentokrát
šlo o angínu (zvlášť, když jí onemocněla polovina dětí ve školce), na výtěru jsme ale nebyli.
V tento den (pátek) dáváme tři slabší pol. lžíce Immunity a 2x 20 ml Goji. Teplota se již
nevrátila, krupička po těle mizí a i mandle večer vypadají lépe než dopoledne. Další den
(sobota) nemoci, byl syn naprosto bez teploty, celkově se dále uzdravuje a zlepšuje

V neděli dostal horečku mladší syn (necelé 2 roky), naměřili jsme kolem 39 °C. Dostal lék na
horečku a čajovou lžičku Immunity. Večer měl nález v krku stejný jako předtím jeho starší
bráška. V noci se mu vrátila horečka, museli jsme dát další lék na její sražení. Další den
(pondělí) už měl jen zvýšenou teplotu 37,3 °C, krk a mandle vypadaly čím dál lépe a
následující dny se jen zlepšoval. Třetí den už měl krk téměř čistý. V úterý jsem dostala
horečku téměř 39 °C a bolest v krku já. I sobě jsem nasadila Immunity (2 x polévková lžíce
Immunity) a Goji (tu užívám se starším synem i preventivně) a do dvou dnů jsem se cítila

zdravě
Takže od jednoho čtvrtka do dalšího jsme si to my tři "vyřídili" a to díky
těmto úžasným zázrakům přírody. Věřili jsme, že to zvládneme a naše děti nemuseli být dva
týdny doma s antibiotiky a jejich imunita není tedy oslabená ale naopak posílená! Jsem moc
vděčná, že jsem na své cestě potkala Ramissio a mohla se i zapojit do této úžastné "mise"...,

už více nehledám!

Pokud tato naše zkušenost pomůže alespoň jednomu člověku,
bude to úžasné!

paní Vlasta, 52 roků, Třebíč - COLLAGEN
Roky jsem měla problémy s ranním vstáváním. Vstávala jsem sice v šest, ale probouzela se až
kolem poledne. Byla jsem unavenější, než když jsem šla spát. Než jsem se seznámila s
Ramissiem, brala jsem silná antibiotika pro podezření z boreliózy a to byla únava snad ještě
větší. Pak jsem začala užívat Goji společně s detoxikačními náplastmi a už po prvním týdnu
jsem vstávala s chutí a odpočatá. Potom jsem začala užívat Collagen. A to jsem se nestačila
divit. Už žádné vlasy na polštáři. Když jsem si dřív prohrábla rukou vlasy, tak byla plná hrst.
Teď nic. A také se mi zpevnily nehty. Měla jsem je tak měkké, že už mi na nich nedržely už
ani ty gelové. Teď už si můžu v pohodě udržovat ty svoje. Jsem ráda za produkty Ramissio.

paní Zdena 57, Třebíč - IMMUNITY
Před dvěma týdny jsem dostala silný zánět očí. Přes aplikaci očních kapek se mi zánět rozšířil
do tváře na pravou stranu tváře. Při návštěvě kožního lékaře mě sdělil že mám pasový opar,
předepsal mě antibiotika a vodičku na potírání. Vzhledem k tomu že opar zasáhl i trojklanný
nerv a dokonce se to rozšířilo i na obě dásně a bolesti nepřestávali začala jsem si lepit
detoxikační náplasti na tvář i dásně. Díky těmto detoxikačním náplastem se nemoc vyléčila
asi o dva týdny dřív . Přitom mě lékař tvrdil že to potrvá minimálně měsíc. Mám i velice
dobré zkušenosti s Revitalize , přestali mě bolet klouby, nepálí mě žáha . S Imunity jsem
zastavila po 4 dnech chřipku.
Na Goji nedám dopustit , měla jsem trombózu a při užíváni se mě vyčistila krev a zmizeli mě
malé zarudlé žilky které jsem díky tromboze měla. Snížil se mě i krevní tlak. Jsem vděčná že
jsem poznala produkty Ramissio .Děkuji.

paní Davidová 55 - REVITALIZE
Před třemi roky jsem měla záchvaty epilepsie, dostala jsem prášky a lékaři to měli pod
kontrolou ale nezlepšovalo se to. Letos v létě jsem poznala produkty Ramissio .... Revitalize
který mě nabídla známá ale původně jsem je chtěla na klouby a střevní potíže které mě trápili

také hodně dlouho. Ve finále mě to pomohlo na všechny tři problémy. Začala jsem brát 1/2
malé štamprdličky 14dní a potom celou.Už mám využívané 2 láhve a je mě moc dobře.
Klouby mě nebolí ani v noci, střevní problémy už nemám a výsledky z EKG jsou negativní.
Tak se mám teď fain. Užívám všechny produkty a jsem s nimi moc spokojená a i Imunity mě
postavilo na nohy při zánětu průdušek. Děkuji moc že jsem mohla poznat produkty Ramissio.

pan Jindřich 53 - GOJI + IMMUNITY + DETOX PLASTERS
S produkty jsem se seznámil přes svého známého a GOJI už znám delší dobu hned mě to
nadchlo protože je to 100% štáva bez chemie a i postupně i další produkty Ramissio ve velké
kvalitě. Na Goji nenechám dopustit a i ve svém věku mě dodává tolik energie že se i spousta
lidí diví . Společně s Detoxikačními náplastmi kterým jsem vůbec nevěřil že to může fungovat
asi po 18 dnech užívání ( divil jsem se co v člověku může být toxinů) méně spím a jsem pořád
v pohodě. Dřív jsem spal i 10h a byl utahaný,dnes mě stačí i 6hodin a je vše je v pořádku.
Revitalizé mě pomohl od pálení žáhy a když je mě je někdy těžko po jídle stačí opravdu malá
dávka a je to hned lepší. Na Immunity jen samá chvála a i má dcera 28 let nenechá na něj
dopustit. Jednak to dětem moc chutná a účinky jsou ohromující i bez a antibiotik a už i po 3
dnech užívání, což je i pro děti SUPER!!!!!!. Léky vůbec neznám asi 8 let a když chodím
dávat krev je vždy před-vyšetření v pořádku a to už mám 78 odběrů darování krve lidem, kteří
ji potřebují . Díky že je to tak a RAMISSIO jen tak dále.:-)

Paní Alena z Vysočiny 65 let - COLLAGEN + GOJI + IMMUNITY + DETOX
PLASTERS
Ráda bych se podělila ze zkušenostmi s výrobky od firmy Ramissio, které mi vrátily radost do
života - hlavně energii a žití bez bolestí, což jsem už neznala, protože každou noc i ve dne
jsem měla hrozné bolesti v kolenou, protože mám arthrosu III. stupně v obou kolenou.
Doporučena výměna, ale nechtěla jsem operaci podstoupit, i když jsem chodila s berlemi nebo
o hůlce a byla jsem již závislá na ibalginu proti bolestem. Jak jsem se dozvěděla, že firma má
tekutý Collagen, tak jsem požádala mého kamaráda Miloše Komprse, aby přijel, něco mi o
výrobcích pověděl a samozřejmě je dovezl. Hned jsem začala pít Collagen a od druhého dne
do dnešní doby jsem nepotřebovala brát Ibalgin na bolesti, které již nemám ani v noci a
konečně po letech jsem mohla chodit do lesa na hřiby. Collagen jsem pila 2 měsíce. Dnes si
dávám 1x za týden 50 ml. jinak je vynikající si udělat masku na obličeji a uvidíte, jak mizí
vrásky a pleť se krásně vyhladí, mám to vyzkoušené a doporučuji - budete nadšeni.
Teď pravidelně piji Goji vždy ráno půl hodiny před snídaní, chodím pravidelně na záchod,
upravil se mi tlak, který jsem měla vysoký a brala prášky, dnes je nepotřebuji, cukr se mi z
9,4 snížil na 5,1, ale z čeho mám radost, tak šeroslepos, co jsem měla, mám pryč a vidím
ostře. Tak vím, že Goji budu poctivě každý den pít, protože mám na celý den vitamíny a cítím
se dobře.
Když cítím, že mi začíná nějaké nachlazení, nebo jdu mezi lidi, tak si dám lžíci Imunity a
chřipku jsem již od té doby nedostala, což jsem mívala pravidelně, když se ochladilo.
Mé zkušenosti s náplastí Detox. Začal mi hnisat palec od nehtu, vyzkoušela jsem náplasti na
palec, který mi začal vytahovat hnis a palec přestal bolet.
Zkušenost s Immunity. V létě jsem měla na prázdninách 8letou vnučku Barborku, dostala
vysoké horečky, měla 40 stupňů, začala jsem jí dávat po hodině 1 lžíci Immunity a zábal na

tělíčko. Do večera jsme teplotu srazily, nechala jsem ji ještě druhý den v posteli a dala jsem ji
3x Immunity. Třetí den běhala a byla bez problémů, tak jsem jí jen ráno dávala do vody
Immunity a horečka se už nevrátila. Doporučuji všem dětem, když začnou chřipky, tak se
nemusí bát těžkého průběhu nemoci.
Další zkušenost se mi stala po Vánocích. Dostala jsem nějakou virózu, která se mi projevila
hlavně v noci, kdy mi otekly žlázy v krku a do rána jsem měla velké bolesti, řezání, pálení a
nemohla jsem polknout, bohužel jsem neměla žádné výrobky od firmy RAMISSIO, tak jsem
to řešila kloktáním různými přípravky, které mi vůbec nezabíraly, tak jsem se rozhodla v
pátek jít k lékaři, kde mi doktorka okamžitě předepsala antibiotika, ale mezitím jsem si
sehnala GOJI a IMMUNITY a okamžitě jak jsem přišla od doktorky domů dala jsem si 50 ml
GOJI a 50ml IMMUNITY a to 3 x do večera, IMMUNITY jsem pomalu polykala a měla jsem
okamžitou úlevu a už jsem mohla lépe polykat a večer jsem šla na ples. Druhý den jsem si to
dala jen 2x a od třetího dne jsem snížila dávky na polovinu 2x za den o od čtvrtého dne 25 ml
GOJI do vody a 25 ml IMMUNITY pomalu polykat a jsem v pohodě, opět mám energii,
kterou jsem již neměla a pořád jsem jen polehávala.
Děkuji RAMISSIU, že má tak skvělé výrobky a teď při těch chřipkách se to dá řešit bez
problémů a hlavně nezapomenout a mít vždy zásoby výrobků, ať nedopadnete jako já - 10 dní
jsem se nevyspala a byla v bolestech. Tak hlavně myslete i na své děti, aby byly zdravé. Tak
antibiotika mohu vrátit do lékárny, protože jsem si to vyřešila skvělými výrobky od
RAMISSIA.

