”Som svar på frågor om Optimal set kan jag bara säga att det hjälpt mig få tillbaka min energi. Som
ensamstående mamma till två, idag, vuxna barn och heltidsarbetande i butik och egen firma var jag
helt slut i kroppen. När jag kom hem från jobbet var jag helt slut och jag orkade ingenting mer. Jag gick
igenom en utmattningsdepression för 10 år sedan och trodde nog jag kommit tillbaka men det är inte
förrän nu jag känner att jag lever och orkar med ett socialt liv igen. Tidigare har jag bara överlevt. Det är
som om någon plockat bort en dimma, jag orkar med mycket extra nu och jag är närvarande. Jag går och
lägger mig och känner mig nöjd och att dagen varit bra. Som svar på om jag vill jobba med detta är ”det
vill jag” om jag kan få tiden till att räcka till. Just nu jobbar jag två dagar i veckan på Naturkompaniet
i Gävles äventyrsbutik och 2-3 dagar med behandlingar. Jag är just nu beroende av att min ekonomi
fungerar då båda mina vuxna barn bor hemma och tyvärr är arbetslösa. Men skulle gärna dra ner på
behandlingar och jobba mindre i butiken och gärna jobba heltid med detta om jag kan få det att fungera.”
Anneli Lennartsson, Manager

”Optimalsetet har gett mig LIVSKVALITET med stora bokstäver. Jag orkar mycket mer både fysiskt och
psykiskt. I mer än 25 år, har jag vaknat uttröttad och med ångest, haft kraftiga domningar i armarna om
nätterna. Har nu druckit Optimalsetet 6 månader och domningarna är borta, jag vaknar utvilad och med
livslust. UNDERBART!!! Önskar att hela världen hade tillgång till dessa oslagbara vitaminer!
Har idag ett jobb jag trivs med, men mitt mål på sikt, är att jobba med PM på heltid. Jag
ser vilka enorma fördelar det har, både ekonomiskt och inte minst
livskvalitetsmässigt. Både för de som jag kan erbjuda dessa
fantastiska produkter till och för mig själv. Mitt liv har
fått en mening i och med PM <3”
Marlene Staflin, Marketing Manager

