
Nowe kosmetyki uzdrawiające 

Rozmowa z Małgorzatą Worsztynowicz 
  

– Na Międzynarodowych Targach „Siła Natury” w Berlinie oraz na otwartym spotkaniu 
„Klubu Czwartego Wymiaru” w Warszawie pod hasłem: „Nie musisz cierpieć. 
Skuteczne terapie dla amazonek i nie tylko!” zaprezentowała pani swoje nowe 
preparaty. Wiele zainteresowanych osób nie mogło uczestniczyć w ostatnim spotkaniu 
klubowym w Warszawie (odbyło się ono w czasie długiego weekendu), stąd liczne 
telefony i prośby o szerszą informację na temat tych nowych preparatów.  

– Serum AMAZONKA, jak wiele innych opracowanych przeze mnie kosmetyków 

leczniczych, powstało jako mikstura dla konkretnej osoby, a potem pocztą pantoflową 

dowiedziały się o nim inne kobiety i wprowadziłam je do produkcji. 

Do mojego gabinetu zgłosiła się na terapię Anna po usunięciu guza piersi i części węzłów 

chłonnych. Rozmawiałyśmy o historii jej życia, zagłębiając się w najważniejsze wydarzenia 

oraz jej reakcje na nie. Uczyłam jej pogody ducha, pokonywania paraliżującego strachu 

według opracowanej przeze mnie metody „Nauczyć się czytać człowieka”. Największy 

problem stanowiła jednak ręka i złe krążenie limfy. Niewiele pomogły stosowane dotąd 

preparaty. 

Jak tęczowe światła przepłynęły przede mną rośliny, których wibracje, jak wody ogromnej 

rzeki, porywają ze sobą i zmywają brudny eter (pamięć zaburzeń, przyczyny choroby), a 

swoją siłą i światłem nadają nowy porządek i ruch energii. 

Tak właśnie powstają moje kosmetyki. Sprowokowane są potrzebą człowieka. Tak też 

powstało serum AMAZONKA. 

Po kilkudniowym stosowaniu go na rękę ze złym krążeniem Anna zadzwoniła do mnie i 

powiedziała: „W życiu nie przypuszczałam, że tak wiele mogę zawdzięczać energii roślin”. 

Ręka stała się lekka, nie robią się obrzęki, poprawiło się krążenie. Skóra stała się jedwabista 

w dotyku. 

W takich chwilach wołam – Boże, dzięki za taki dar widzenia. 

  

– Na Berlińskich Targach zaprezentowała pani także inny, nowy preparat. 

– Tak. To DERMIS w postaci serum i kremu, do pękającej, łuszczącej się skóry. Nowy 

produkt, którego oryginalny skład powoduje ogromną przydatność tego kosmetyku w 

regeneracji skóry łuszczącej się, pękającej (uzupełnienie terapii w łuszczycach, egzemie), a 

także środek wręcz niezastąpiony dla spracowanych dłoni narażonych na duże 

zanieczyszczenie i urazy np. przy pracy w polu i ogrodzie, w zakładach mechanicznych czy 

samochodowych. Taką efektywność powoduje zastosowanie tłoczonego na zimno oleju z 

oliwek i wiesiołka dwuletniego, wielu wyciągów ziołowych (podczas procesu 

technologicznego chronimy ich naturalną energię) oraz surowca z serii Fomblin. Jego 

właściwości są charakterystyczne dla perfluoropolieterów, inne pochodzą od grupy 



fosforanowej. Głównie są to wielokrotnie przebadane i udokumentowane medycznie 

właściwości gojące, co wpływa na odtwarzanie naskórka. 

  

– Dziękujmy za rozmowę 
  

polecamy także znane już naszym Czytelnikom:  

•Serum odmładzające do twarzy i szyi, 
•Krem do skóry z przebarwieniami, 
•Serum odmładzające do ciała, 
•Serum do odbudowy energii kręgosłupa, 
•Serum do odbudowy energii kości, 
•Serum do pielęgnacji nóg, 
•Żel ochronny do paznokci 
(przeciwdziała obgryzaniu), 
•Sole kąpielowe z wyciągiem ziół i olejków. 
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