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Modellem,  akinek diagnosztizálása, 
számítógépes talpvizsgálata és ál-

lapotfelmérése, illetve a láb hőtérképe 
alapján felállított diagnózis után, szakértő 
eladó segítségével kiválasztotta a számára 
megfelelő lábbelit.

Az MBT viselésének megkezdése előtt alapos 
tanácsadással megtanították a helyes járás ki-
alakítására, sőt még a szaküzletben ki is kel-
lett próbálnia és a járást begyakorolnia.

A megfelelő lábbeli kiválasztásakor a talpi 
diagnózis és a szervezet állapota mellett 
még egy fontos szempont volt, nevezetesen a 
modell em öltözködési szokása és életmódja, 
mint befolyásoló tényező.
Igen fontos, hogy az MBT viseléséhez a lábat 
és az egész szervezetet hozzá kell szoktatni, 
fokozatosan.

A lábon már a sok év alatt kialakult változá-
sokat a lábbeli befolyásolni fogja, beavatkozik 
a szervezet statikai állapotába.
Ez a statikai eltérés már állandósult, a szer
vezet alkalmazkodott hozzá, maga után vonja 
a szervezet belső változását is. Ennek mélyre-
hatóbb analizálása már orvosi hatókör.

Az MBT lábbelinek esetünkben tüneti befolyá-
sa van csak a láb statikai elváltozásaira, a vér
ellátásra az izommunka fokozásával, illetve 
ezen keresztül a szervezet egész állapotára, 
mozgásos és biokémiai mechanizmusaira.

Esetünkben a modellem az MBT viselésével a 
napi két óránál tart. Az MBT helyes viselését 
illetően napi 1015 percről kell fokozatosan 
emelni. Az idő emelésének mértékét és üt-
emezését a szakmai tanácsadó szabja meg a 
termék megvásárlásakor.

Tehát nem szabad azonnal korlátozás nélkül 

viselni. Ez a szervezetet nemkívánatos ter-
helésnek teszi ki.
Esetünkben a modellem magas vérnyomása, 
az érelmeszesedés kezdeti stádiuma, fokozott 
elővigyázatosságot igénylő körülmény.

A lábon a hosszanti és haránt lábboltozat eny-
hén lesüllyedésének következtében a láb külső 
ékcsontja is enyhén elmozdult kifelé, különös-
en a bal lábon. Igen súlyos térd fájdalmakra 
panaszkodik, fejfájásra és derékfájdalmakra. 
A lábon megfigyelhető elváltozások nem sú-
lyosak, nem indokolnák a testsúly növekedé-
sével együtt sem a súlyos fájdalmakat.

A lábbeli viselésétől várunk enyhülést, de az 
orvosi diagnózist is szükségesnek tartom.
Modellem beszámolt egy korábbi betegségről, 
ideggyulladásról, melynek következtében 
akkor a járásképtelen állapotból fél év alatt 
gyógyult, viszont hátramaradt a sarok teljes 
érzéketlensége a bal lábon.
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Teszteltük az MBT-t
2. rész - Az MBT viselésének elsődleges tapasztalatai
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Az MBT viselésével kapcsolatban kezdetben 
enyhe javulásról, kellemes közérzetről szá-
molt be. Fokozódott a szervezet teherbíró 
képessége. Viszont néhány napja derék-
fájdalomról tájékoztatott.

A termék viselésében néhány napos szünetet 
tartott, majd folytatta, ahogyan előírták.
Teljesen nem múltak még el a fájdalmak.

Megítélésem szerint az MBT fiziológiás és 
terápiás lábbeli befolyással lehet állapotára, 
mivel a korábban állandóan fenálló térdfájdal-
mak jelenleg nem tapasztalhatóak.
Úgy tűnik a térfájdalmak mögött a deréktájon 
kiújuló fájdalmak is állhatnak illetve a napok-
ban jelentkező fejfájás mögött is állhat a láb-
beli viselésének ténye.

Amennyiben a fájdalmak és a tünetek 
felerősödése néhány napon belül nem mú-
lik el, úgy orvoshoz irányítom a modellemet, 
mivel a panaszok mögött állhat ú.n. gyógyu-
lási tünet.
A szervezetet ért hatás következtében kiújul-
hatnak régi betegségek, illetve azok tünetei, 
mielőtt a gyógyulás bekövetkezne.

Ennek pontos tisztázása viszont orvosi 
hatókör, és az MBT viselésében is el kell látnia 
a felügyeletet egy szakorvosnak, a fokozott 
elővigyázatosságot igénylő körülmények mi-
att.

Jelenleg modellem enyhe javulást tapasztal, 
fejfájást nem tapasztal, térdfájdalmat sem, 
csak a derékfájdalom nem múlt még el teljes-
en.

A későbbiekben is folyamatosan beszámolok 
majd az állapotának változásáról, ezzel is 
segítve az eligazodást mindenkinek az MBT 
terápiás lábbeli vásárlásában és viselésében.
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