
84% anbefaler Hemor*Rite
En ny undersøkelse viser at 9 av 10 brukere opplever at hemoroidebehandlingen
Hemor*Rite oppfyller forventingene deres. Dessuten ville hele 84% anbefale produktet 
til en venn. Det er et uventet høyt resultat for en metode med relativt lav synlighet i 
butikker og apotek.

Nå kan mange som lider av hemoroideplager få effektiv lindring.
En nylig gjennomført studie viser at Hemor*Rite lindrer plagene
raskt og effektivt. Mange synes dessuten at produktet er enkelt å
bruke, og vil anbefale vennene sine å bruke Hemor*Rite om de
skulle få problemer.

Brukerstudien ble gjennomført i samarbeid med et helsepanel og
Doktorn.com. 200 kvinner fikk teste og utprøve Hemor*Rite.
Produktet fikk flotte tilbakemeldinger:

”Etter tre behandlinger kjenner jeg ingenting fra plagene i
endetarmen, ingenting på utsiden, ingen kløe. En fantastisk
følelse at det ikke gjør vondt lenger.” sier en bruker.
 
Mange er også fornøyd med at Hemor*Rite ikke innholder legemidler og kan derfor brukes
ubegrenset, til og med når man er gravid eller ammer. Dette sier en annen bruker:

”Et fantastisk bra produkt helt uten medisiner! Supert at den dessuten kan brukes flere
ganger.”

Så mange som 84 % av de som svarte på undersøkelsen oppgir at vil ville anbefale Hemor*Rite til en
venn. Studier viser at halvparten av alle svensker en eller annen gang utsettes for hemoroider. For
de som lider av plagen er det gledelig at det nå finnes en effektiv lindring. Men et stort problem er at
mange aldri tørr å be om hjelp, ettersom det ansees for å være et pinlig tema. Jobber du på et
apotek og vet at Hemor*Rite finnes i apotekhyllene? Anbefal gjerne kundene dine å prøve!

Hele 83 % av de som deltok i studien vår ville benytte Hemor*Rite igjen dersom plagene deres
returnerte. Det er en godt tilbakemelding, og et tegn på at flere burde forsøke Hemor*Rite som
behandlingsmetode.

Resultatet av studien i sin helhet finnes på https://halsopanelen.se/hemorrite-hemorrojdbehandling/

Hemor*Rite er et produkt uten legemidler som ved hjelp av nedkjøling (kryoterapi) behandler 
indre og/eller ytre hemoroider. Brukere forteller om rask lindring og de opplever at symptomer som kløe, 
smerte og blødninger reduseres eller forsvinner helt. Vil du vite mer om studien og om Hemor*Rite? 
Se resultatet og hva flere brukere mener på hemorrite.no 
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