
BEMER FIZIKAI ÉRTERÁPIA 

AZ EGÉSZSÉGÉRT ÉS A JÓ KÖZÉRZETÉRT
A készülékkel a Tanodában ismerkedhetnek meg és próbálhatják ki, 

a csontsűrűség vizsgálattal egyidőben, 9.00-12.00 óráig

A létfontosságú mikrokeringés az emberi szervezet teljes keringésének 74%-át fedi le. 
A mikroszkópikus véredények finom és szerteágazó érhálózata látja el testünk 80-100 billió sejtjét
oxigénnel és tápanyagokkal és az anyagcseretermékek eltávolításának fontos szállítási útvonala. 
A mikrokeringés is az élet alapvető törvényeit követi és az életkorral együtt gyengül. Ez a folyamat
azonban sok embernél felgyorsul a káros környezeti hatások, a rossz szokások és az egészségtelen
életvitel hatására. A környezetünkben található méreganyagok, a zaj. a stressz, az alvás- és
mozgáshiány, az egészségtelen, vagy egyoldalú táplálkozás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás
kedvezőtlenül befolyásolja a mikrokeringést. Ezen káros hatások következményei: gyengül az
immunrendszer működése, érzékenyebbek leszünk a fertőzésekre, csökken a fizikai és szellemi
teljesítőképesség, romlik a közérzet, a gyógytartam hosszabbá válik, valamint megnő a keringési
betegségek valószínűsége. A fizikai és szellemi teljesítőképesség, a gyógyulási és felépülési folyamatok,
valamint a betegségek jelentős száma közvetlenül szoros kapcsolatban áll a mikrokeringéssel és a
mikroszkópikus szintű anyagcserével. A BEMER fizikai érterápia célzottan serkenti a korlátozott
vazomóciót és és ezen keresztül javítja a mikrokeringést. Vazomóciónak nevezzük a legkisebb
véredények „lüktető mozgását”, amely segítségével a mindenkori helyi szükségleteknek megfelelően
történik meg a vér eloszlása a mikrokeringés területén. A kezelés egyszerűen elvégezhető és az
orvostudományban, a tömeg- és a versenysportban, valamint számtalan háztartásban használják
világszerte. A BEMER terápia olyan panaszok megelőző és kiegészítő kezelésére javasolt, amelynek
kiváltó oka, vagy velejárója a gyenge vazomóció okozta zavart mikrokeringés. Ezek képezik a BEMER
fizikai érterápia indikációs területeit, mint például:
– krónikus sebgyógyulási zavar                                                
– az izomzat és a csontrendszer krónikus degeneratív megbetegedései   
– krónikus anyagcserezavar                                                                               
– szervi működési elégtelenség
– cukorbetegség, vagy daganatkezelés utáni plyneuropátia (idegkárosodás)
– perifériás artéria-elzáródásos megbetegedések           
– krónikus fáradékonyság
– akut és krónikus fájdalom                                                                                                                                          
– korlátozott életminőséget okozó állapotok.      
A BEMER-technológia a jelenleg legintenzívebben kutatott és leghatékonyabb fizikális kezelő módszert
képviseli a megelőző orvoslás terén is.                                                                                                                       
A BEMER terápiát 14 éve alkalmazom és az évek alatt számtalan terápiás sikerrel ajándékozta meg
pácienseimet és engem is.       
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