
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA    
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דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

          
        

    

    

     
      

    
     
      
     

        
       

       
      
      
      

       
       

 

    
       

       
       

       
     

       

   
       
      

       
       

       
        
           

     

      

      
      

      
      

   
      

     
    

     
      
      
       

     

  
     
    

     
    
      

      
    

      
    

        
     

     
    
     

     
     

 

      
      
      

     
     

    

   
     
      
        
      

     
     

      
      
       

     
 

    

      
    

      
    

      
      
       

     
     

   
     

    
    
     

    

 
     
     

      
       
      
       
       
      

      
       


       
       

  
   

        


