Kunde anmeldelser fra private og professionelle
behandlere (Flere breve er forkortede)
Frances Fischer, Svendborg
jeg synes du skal vide at vi er godt
tilfredse med dit produkt - det lille
magnet-terapi apparat MiniMag. Det
er så dejlig nemt at bruge det. Ingen
forberedelser - ikke noget med at
skulle afklæde sig - og ingen
bivirkninger.
Vi er så godt tilfredse med dets
virkning, at vi ikke er bange for at
fortælle det til andre og dermed
give det vores varmeste
anbefalinger:

MiniMag slå musen
Det gør livet surt at være plaget af
computer-mus, men MiniMag slå
musen og meget mere, til glæde
for hele familien, inklusiv hunden.
Jeg vil gerne fortælle hvordan.
Hvor var det irriterende, det
"musehåndled", og ikke kun fordi det
gjorde mit skrivearbejde smertefuldt.
Hvilken kvinde kan undvære den ene
hånd? Især om sommeren, når
haven venter som den perfekte
anledning til at komme væk fra
skærmen og musen. Desværre for
mig var det musen og ikke missen
der flyttede med, og gjorde alt det jeg
lavede smertefuldt.
Men MiniMag slår musen. En enkelt
behandling på et kvarter med den
lille magnetpude er nok. Smerten holder op, bevægeligheden øges og håndleddet føles stærkere.Og
jeg er ikke den eneste i familien der bruger MiniMag.
Teenager-sportsskader klarer den også, ligeså mandens ryg når også han har siddet for længe ved
computeren. Desuden heler hans forstuvet knæ på rekordtid ved brug af den lille magnetpude - 2
behandlinger om dagen i en uge.
Det regnede vi også med, fordi vi både havde læs rosende omtale om MiniMag andre steder, og hørt
det fra jungletrommerne.
Det var alligevel uventet at vores hund blev familiens nyeste tilfredse "patient".
Chica's hofteledsdysplasi blev opdaget sidste vinter og de 2 alternativer så ud til at være masser af
medicin eller naturmetoden, hvor hunden skulle være inaktiv og døje med smerterne "så længe det
varer". Med MiniMag varede det ikke længe. En uge med én daglig behandling gav os vores livlige
Chica tilbage. Men mon ikke hun savnede MiniMag da hun blev smertefri? Hun nød tydeligvis
MiniMags blide klik-lyde - vi kunne simpelthen se hende smile mens behandlingen stod på og hun

var rolig og afslappet bagefter. Jeg kan følge vovsen dér - jeg føler mig også beroliget af klik-lydene
der jager musen væk - og så klarer MiniMag så meget andet.
Vi er nu meget glad, tilfreds og rask familie.
De venligste hilsner Frances Fischer, skribent

Jacob Christensen, Sæby
Vi sagde at hvis den hjalp saa ville vi sige det med dette Brev, ellers ikke. Da jeg solgte min Gaard
fordi jeg hele tiden ikke kunne afgive Vandet andet ind i uheldige tilfælde, læste vi i Hjemmet om
MiniMag der kunde ordne min Protasta. Siden jeg betalte Pengene i Marts og har siddet på den lille
Magnetpude har jeg afgivet Vandet næsten normalt uden Smerter. Men det varede 3 Maaneders Tid
inden jeg kunde. Paa grund af Pengene købte jeg kuns den uden den store Magnetpude men nu er
det snart Jul og saa vil jeg udvide med den store fordi jeg har haft haardt Arbejde hele mit Liv ude i
frisk Luft og Lænden gør stadig ondt. Elly som er min Kone har aldrig klaget over at hun afvandede
uden Grund. Derfor har hun ogsaa siddet på den lille Magnetpude et Kvarter 2 gange om Dagen og
Aftenen. Hun er ogsaa blevet hurtigere vaagen og udsovet om Morgenen og spilder ikke i Sengen.
Nu kører vi ikke selv Bil mere paa Grund af at min Kones Nakke har faaet et Piskesmæld fra
Sammenstødet sidste Sommer som Forsikringen betalte 100 Prosent. Hun kunne mærke det
allerede første Gang hun lagde Nakken ned paa Magnetpuden at det lettede. Nu drejer hun Nakken
uden smerter og vi tør ikke sige til Lægen at vi har Puden men hun køber ikke Smertepillerne mere.
Jeg har ogsaa lagt Puden på mit dårlige Skindebensår og jeg kan nu gaa meget længere uden
Smerter og jeg mener det er krympet i Omkredsen. I Begyndelsen kløede Benet saa skrækkeligt men
De sagde i Telefonen at det skulle jeg være glad for. Min Kone skifter ikke saa tit Forbinding på
Skindebenet da jeg er begyndt paa at gaa lange Ture omkring på Stierne her. Nu vil jeg slutte med at
haabe at den store Magnetpude som jeg lige har betaalt gennem Bikuben den vil gøre noget ved min
Ryg før Jul.
De har lovet at der ingen er som ringer i Utide.
Glædelig Højtidelig Jul ønskes af forhenværende Gaardejer Jacob Christensen og Elly C.
Christensen. - Sæby 9300. Jylland

Tommy Gottlieb Thomsen, Odense
Kære Erik Nielsen
Jeg har brugt din Mini-Mag magnetpude fast i bilen ca. ½ år. Jeg er meget glad for puden og vil
meget nødigt undvære den, da den fjerner mine smerter og træthed i ryg og lænd, så jeg i dette
halve år ikke har haft én sygedag.
Jeg er kørelærer i Odense og sidder mindst 8 timer dagligt i min skolevogn. Dette medfører at min
ryg, som i forvejen har en mangeårig skavank, giver mig så mange smerter. Efter få timer i bilen får
jeg ondt i ryggen og over lænden.
Nu bruger jeg magnetpuden når smerterne melder sig. Jeg sætter pudens stikprop i vognens
cigartænder-kontakt og slår normalt magnetpuden til 2 perioder á 15 minutter, og mine smerter
forsvinder i løbet af 5-10 minutter.
Ud fra de erfaringer jeg har haft med magnetpuden, kan jeg kun anbefale den til andre mennesker
med smerter i ryg og lænd
Med venlig hilsenTommy Gottlieb Thomsen, 5000 Odense C

Edith, Fåborg
Min mand Verner er 84 år og hans blærehalskirtel begyndte for 3/4 år siden at klemme af for hans
urinrør. I begyndelsen gik det tilsyneladene i orden med tranebærpiller og cadicinpiller, men det kom
voldsomt igen.
Tirsdag den 20/1-98 ringede jeg til Jer i Odense efter et MiniMag apparat. Jeg havde hørt i radioen at
det var godt. Natten mellem tirsdag og onsdag var Verner oppe det meste af natten, det var helt gået
i stå. Han kunne ikke holde ud at sidde eller ligge, men han ville ikke på sygehuset.Apparatet kom

onsdag 21/2 om formiddagen og han fik straks 15 minutters behandling. Verner skulle straks derefter
på toilettet. Nan fik yderligere 2 behandlinger samme dag, og om natten sov han godt og var kun
oppe 2 gange. Næste dag, torsdag, fik han 2 x ½ time, og kom af med meget vand og
afføring.Fredag 2 x ½ time, og lørdag det samme.
Det begyndte nu at gå fint med at komme af med vandet, endda i lange stråler.Søndag fik Verner kun
½ times behandling fordi han klagede over at han hele tiden havde afføring. Men da kom jeg i tanker
om at han havde spist 2 napoleonskager og han kan ikke tåle fløde.
Mandag og tirsdag 2 x ½ times behandling. Det gik fint. Der kom utrolig meget vand, sagde
Verner.30/1: Det gik stadig fint og fra da fik Verner kun 15 minutter dagligt.Lørdag den 31/1: Der kom
lidt blod i vandet (inden han fik apparatet kom der meget blod).
Søndag den 1/2: Jeg fik Verner til om formiddagen at tage 15 minutter over nyrerne + sidde på puden
15 minutter.Der blev et utroligt rend på toilettet, og første gang kom der nogle gulbrune klumper ud.
Mange gange nåede han ikke ud på VC. Han havde ble på, men det løb over så han både måtte
skifte ble og benklæder.
Om natten var han kun oppe et par gange.
Onsdag 11/2: Det har været helt normalt. Der kan gå op til 1½ time imellem han er på VC, og han når
derud hver gang.
Torsdag d. 12/2: I nat har Verner kun være oppe 1 gang.
27/2: Det går fint nu, og nu skal vi prøve om vi kan få hans gamle bronkitis forbedret. Den stammer
fra da han var i lære og er de senere år blevet meget værre.
Verner er meget glad for apparatet.
Dette brev har jeg forkortet i forhold til den dagbog jeg har ført siden Verner fik apparatet.
Venlig hilsen Edith, 5600 Fåborg
PS: Som kan ses af brevet skal man ikke give op - men fortsætte.

Nannestad Magnetfelt Terapi, sykepleier Kirsten Johnsen, N-2030 Nannestad:
Jeg lånte penger, leide lokaler i sentrum, kjøpte 2 magnet apparater og satte i gang. Jeg har i 4½ år
behandlet ca. 2.000 personer. Med bra resultat i 90 % av tilfellene.
Jeg behøver ikke annonsere for min virksomhet, ”jungeltelegrafen” holder begge mine apparater i
sving, full dag, 5 dager i uken. Reparasjoner på apparatene har jeg ikke hatt. Kontakten jeg har hatt
med ditt firma har alltid vært imøtekommende og servicinnstilt og jeg har alltid fått hyggelige og
proffesjonelle svar på de spørsmål jeg har hatt.

Alternativ Terapi og Rådgivning A/S. Birgit Lium, sykepleier og bioingeniör. N-Drammen:
En del av mine erfaringer med magnet terapi:
Eldre mann med ”kalde føtter” og en betydelig grad av ”følelsesløshet i føttene” i over 20 år. Efter vel
10 behandlinger kunne han kjøre lengere strekninger med bil enn før, og til og med danse.
Betydelige resultater med whiplash, fibromylagi (fibrositt) og slitasjegikt. Begrenset bruk av
smertestillende medisiner, nerveblokader m.v., og økning av aktivitetsnivå, samt bedre søvn.
Revmatiske smerter bliver borte og i flere tilfeller har vonde og opphovnede fingerknoker gått tilbake
til normal tilstand. Brannsår er behandlet med forbløffende hurtig bedring.

Oslo Massasje- og Terapi-institutt, Gunvor Grimsgaard, N-0171 Oslo 1.
Jeg er spesialsykepleier i indremedisin og må si at jeg stillet meg meget tvilende til denne
behandlingsform. Det tok lang tid før jeg godtok at dette faktisk hadde effekt. Det er spesielt ved
muskelavspenning, betennelsestilstander og migrene jeg mener vi har oppnådd de bedste resultater.
Jeg håper at andre enn vi Skandinaver kan få hjelp av dette apparatet.

Norsk Klinikskole for Magnetterapi, Homøopati og Zoneterapi. Lizzie Nybakk, N-1005 Oslo.
Erfaringer med magnetterapi med 2 apparater fra Erik Nielsen:

Mandlig 1-benet patient kunne ikke få sit andet blå-sorte underben amputeret før om 14 dage når
han ikke mere var forkølet. Han kom derfor for at købe et homøopatisk middel for forkølelsen. Vi
overtalte ham til at få en magnetbehandling uden beregning. Næste dag ringede han og bad om en
behandling mere - mod betaling, da han havde haft ”fornemmelser” i sit ”rygerben”. Han fik derefter
intensiv magnetterapi og zoneterapi i 12 dage og da var hans smerter næsten borte og benets farve
havde ændret sig til rød. Han aflyste derefter amputationen og fortsatte magnetterapien til i alt 20
behandlinger. Der er nu gået 2 år, og han spadserer rundt på sit ene ben og ærgrer sig over at han
ikke vidste noget om magnet terapi for 5 år siden…
Infertilitet er mange gange et problem for unge par. Vi er sikre på at vor magnetterapi er ”årsag” til
mindst 22 børn. Vi finder at både mand og kvinde skal have terapien, og mænd får flest
behandlinger…
Vi har ligeledes med stor succes behandlet små børn med astma. Moderen sidder med barnet under
behandlingen, og jo yngre børn, des bedre resultat.
En kvinde med fibromyalgi og stærke smerter fik et vegetarisk diæt program og magnetbehandling.
Efter 8 uger stoppede hun vegetar programmet og købte sig en MiniMag til hjemmebrug. Hun holder
nu smerterne nede ved 2 ugentlige magnetbehandlinger hjemme hos sig selv.
En 26-årig gravid på 4. måned med kvalme, og rygsmerter som gjorde hende bange for bækken
insufficiens, gav vi magnet terapi og zoneterapi hver 14. dag. Hun blev fri for kvalme og rygsmerter,
og tog ikke mere på i vægt end naturlig. Hun fødte uden problem og følte sig stærk og i fin form
derefter.
En ung træt udseende mor kom med sit barn i armene. Barnet skreg og havde tydelig kolik. Barnet
barnet fik magnetterapi med en frekvens på 2 hertz i 20 minutter. Barnet ophørte med at skrige og de
tog hjem. Næste dag fortalte moderen at alt var vel, og senere oplyste hun at der ikke siden havde
været problemer.

