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Emne: Erfaring etter en tids bruk av Vivitex-produkter

Hei!
For noen dager siden fikk jeg telefon fra en hyggelig dame hos dere som var interessert i å
høre om noen av mine erfaringer som Vivitexbruker.
Jeg er svært fornøyd med produktene og kan vel kort fortelle følgende:
Har totalprotese i høyre kne, samt et noe slitt venstre kne. Bruker nå daglig Vivitex
kne”beskytteren”, og det fungerer ypperlig. Protesekneet er mye mindre hovent og nesten
smertefritt, selv om jeg går mye både på bena og på ski med hunden min. Å gå fiskebein og å
ploge på ski går nå veldig greit, og det er svært gledelig og gjør at skigleden har kommet
tilbake!
Videre kjøpte jeg sjalet, og det var vel nærmest et innfall, hadde ikke tenkt så mye over hva
jeg skulle bruke det til. Fant imidlertid ut at jeg ville prøve å sove med det, og som tenkt så
gjort. Jeg nærmest “draperte” det rundt hode og skuldre, og det er jo stort nok til å dekke
øvre del av rygg og bryst. Og det var litt av en opplevelse! Du verden så godt jeg sover nå!
Det er nesten helt utrolig, fire – fem timers sammenhengende, dyp søvn har nå blitt en
selvfølge. Og det er mange år siden sist, og jeg har prøvet mye rart av søvn”remedier” både
fra helsekost og apotek, men det var altså et sjal som gjorde susen. Tar også på meg vantene
når jeg legger meg, og de gjør godt for revmatismen jeg har i hendene.
Vil nok etterhvert anskaffe meg flere produkter, med tanke på at jeg har fylt 70 år men
ønsker å kunne være så aktiv som mulig til tross for endel slitasje “hist og pist”. Jeg vil vel
også bruke produktene som gave til min sønn og svigerdatter, som sykler Birken og er ivrige
på ski.
Så dette var litt om hva jeg har erfart med Vivitexproduktene hittil, har ikke brukt fiberen
noe særlig ennå – men kanskje får noen av barnebarna øreverk e.l., og da får vi se om Vivitex
kan hjelpe.
Fortsatt god vinter!
Med vennlig hilsen
Wenche N. Trana
email: totran@online.no

