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גב' מגל היקרה,

ברצוני להודות לך מעומק ליבי על הטיפול בו טיפלת בי נגד אלרגיות .טיפול זה שינה את אורח חיי מן הקצה לקצה ועל
כך תודתי נתונה לך .
אני סובל מאסטמה מאז גיל הילדות ובמיוחד הייתי רגיש לבשמים ,למי גילוח ,לרוב סוגי השמפו ולמגוון רחב של סבונים.
בשנים ה אחרונות התגברה רגישותי ובשל כך השתמשתי בסוג אחד של סבון ובשמפו לתינוקות ,שניהם נטולי ריח .בכל
הנסיעות שלי נאלצתי לשאת את הסבון והשמפו שלי איתי ,מאחר ולא יכולתי להשתמש בכל סוג אחר של מוצרים
שהוצעו לי על ידי בתי מלון או חברים .חשיפה לרוב מוצרי ההיגיינה המבושמים ,גרמה לי לשיעול כבד ,בלתי נשלט
ול קוצר נשימה למשך זמן ממושך .כתוצאה מכך ,נמנעתי משהות במקומות הומי אדם ,חדלתי ל השתתף במסיבות
ובאירועים חברתיים ו נאלצתי לוותר על קונצרטים והצגות תיאטרון ,כל זאת בשל ניחוחות הבישום הקיימים במקומות
אלה.
עלי לציין שיעילות המשאף ,אותו אני נושא עלי ,בכל עת ,הינה מוגבלת למקרים קלים יותר של חשיפה קצרה לניחוח
הגורם לאלרגיה.
למותר לציין שבלתי ניתן להימנע לחלוטין מחשיפה ממושכת יותר לריח .הדוגמה הבאה תמחיש זאת :את הטיסה
שנמשכה מספר שעות ,מטקסס להוואי ,בה כל צוות האוויר ומרבית הנוסעים השתמשו במוצרי בישום ,ביליתי בשיעול
כבד שלקח לי יומיים נוספים להתאושש ממנו כשאני סגור ומסוגר בחדרי הממוזג במלון ,חסר יכולת לצאת החוצה.
בימים הבאים פיתחתי רגישות יתר לכל ריח ,התעייפתי בקלות מכל פעילות וסבלתי ממצב רוח ירוד .אני טס לעיתים
תכופות וסובל מרי חות הבושם הכלואים במטוס או בחדרי השירותים.
כל מקום סגור והסיפורים הייחודיים לו :לדוגמא ,למשך כמה זמן אצליח לעצור את נשימתי בעודי משתמש במעלית? לא
אחת ,נאלצתי ,בשל חוסר היכולת להמשיך ולעצור את הנשימה ,לרדת ממעלית עמוסת אנשים וריחות ,טרם הגיעי לקומת
היעד .ש איפת אויר המעלית לא היוותה חלופה שיכולתי אפילו לחשוב עליה .
מעליות ריקות ,גם הן אינן מבטיחות נסיעה ללא סיכון ,שהרי הריח נותר במעלית ,גם לאחר שהאנשים ירדו.
כל זה השתנה לאחר הטיפול שלך .יום אחרי הטיפול נסעתי למוזיאון ישראל .עוד טרם כניסתי בררתי אם המוזיאון עמוס.
כפי שציינתי אינני נכנס למקומות הומי אדם ,יהיו אשר יהיו :מוזיאונים ,בתי קולנוע או אפילו אצטדיונים פתוחים .אחרי
שהובהר לי שהמקום אינו עמוס ,נכנסתי פנימה .מעת לעת חלפו על פני אנשים מבושמים ,יכולתי לחוש בריח שלהם,
אולם התחושה המוכרת של השיעול הממשמש ובא ,פשוט לא הייתה שם יותר!
בשובי הביתה ,לארה"ב ,נכחתי במספר אירועים חברתיים בהם לא חשתי בהשפעות הנלוות לריח הבושם שנכח בשפע
במקומות סגורים אלה .לא השתעלתי ,אף לא שיעול אחד!
הדוגמה האחרונה התרחשה רק לפני כמה שבועות ,במהלך הביקור האחרון שלי בישראל .הוזמנתי לתת הרצאה בת שעה
בכינוס שנערך בבית פרטי .באירוע נכחו יותר מ  03 -אנשים ,כולם בעשור השביעי לחייהם ורובם ככולם מבושמים
למשעי .היה זה בלילה קר וסוער ,לפיכך כל החלונות היו סגורים .כמעט ניתן היה "לראות" את הבושם באוויר .כחכחתי
בגרוני מספר פעמים ,אך הצלחתי להעביר את ההרצאה מבלי להשתעל ולו פעם אחת.
החרטה היחידה שיש לי היא ,שלא ידעתי על יכולתך לרפא מוקדם יותר.

בכבוד רב ,
הורוביץ עמי , Ph.D.
ארצות הברית

Dear Ms. Magal,
I would like to thank you very much for the treatment that you gave me. You have literally changed my
way of life and I thank you for it every day.
I have been suffering from Asthma since childhood. In particular, I was sensitive to perfumes, aftershaves,
shampoos and a large variety of soaps. In the past few years, as my sensitivity increased, I have used only
one kind of fragrance-free soap and Baby Shampoo. In all my travels I have to carry my soap and shampoo
with me, as I was unable to use any offered to me by hotels or friends. Exposure to most perfumes caused
me heavy, uncontrollable coughing and shortness of breath for a long period of time.
As a result, I have been avoiding places with a large crowd of people, missing parties, concerts, theaters and
community events, as there is always fragrance associated with them. The use of inhaler, which I carry on
me at all times, is only limited to milder cases of short exposure time to fragrance. Longer exposure times
to perfume are even more significant. For example, on a flight from Texas to Hawaii, that lasts few hours,
all stewardess and many of the passengers wore heavy perfumes. I spent the flight coughing most of the
time and was sick during the following two days in Hawaii. In those two days I was confounded to my airconditioned hotel room, unable to step outside. In the following days I was hyper sensitive to any scent,
tired easily and generally not in a very good mood. I fly a lot and always suffered from fragrance on
flights, including scented bathrooms.
Other confined places had their unique experiences too. For example, for how many floors can you hold
your breath on an elevator? In large hotels, sometimes I was forced to exit a populated and heavily scented
elevator well before my destination floor because I couldn’t hold my breath long enough and breathing
inside the elevator was simply unthinkable for me. Empty elevators are not risk free – many times they
hold the scent for a while.
All that changed after your treatment. A day after the treatment I went to the Israel Museum. Before
entering, I checked at the gate if the museum is crowded or not. I never walk into a crowded museum,
movie theater or even an open air stadium. After being assured that not many people are inside , I stepped
in. Occasionally I passed persons that wore perfume, I could smell it, but the familiar feeling of an
upcoming coughing attack was not there anymore. Back home at the US I attended a couple of community
events with no ill effect of perfumes, which were abundant in closed rooms and halls. Not even one cough.

The last example took place just a few weeks ago during my last visit to Israel. I was invited to present a
one-hour lecture at a gathering in a private home. Over 30 persons were there, all in their 60’s , and except
for four people (myself included), all were wearing a heavy coat of perfumes / aftershaves / scented lotions,
etc. It was a cold stormy night and all windows were closed. I could almost “see” the perfume in the air. A
few times I needed to clear my throat, but I was able to deliver my talk without coughing even once.
My only regret is that I didn’t know about your great ability to heal earlier in my life.
Sincerely yours,
Ami Horowitz, Ph.D.
USA

