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14,5 % Aders
B.BODY Classic
Art. Nr.: 420100

BEMER-producten zijn goed doordacht en optimaal op
elkaar afgestemd. Dankzij nuttige accessoires, zoals bijv.

11,5 % Slagaders
B.BODY Professional
Art. Nr.: 420200

de autoadapter of accu, kan hij ook  
.
  
B  , in de vrije tijd, op zakenreis of tijdens
het sporten, alles wat u overdag ook maar denkt nodig te

Aantal verschillende vaten in het stroomgebied van de

hebben van BEMER, zit in het productidee vervat.

bloedsomloop. Ongeveer ¾ van alle bloedvaten in ons
lichaam bevinden zich in het gebied van de microcirculatie!

D 
  :

B.SPOT
Art. Nr.: 431100

B.PAD
Art. Nr.: 430300
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B.SIT
Art. Nr.: 431400

>> Slaapprogramma
>> Çift kontrol
>> . . .

Betere wondheling –
ook bij diabetici

B.LIGHT
Art. Nr.: 431200

Verlichting van rugpijn en
pijn veroorzaakt door artrose

B.BOX P
>>
>>
>>
>>
>>
>>

2-in-1-functie
Werking-modus
Multi touch ekran
Slaapprogramma
Çift kontrol
...

Afname van klachten over
vermoeidheid bij MS-patiënten
en verbeterd lichamelijk en
mentaal prestatievermogen

Het BEMER-signaal ondersteunt essentiële fysiologische
processen in het menselijk
lichaam en bevordert
zodoende het zelfgenezend
vermogen van het lichaam.

Your BEMER representative:

710409

B.BOX C

G .
G .
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voor de genezings- en regeneratieprocessen in het menselijk
lichaam is een   van het organisme een

Reeds na 2 minuten BEMER-behandeling is een duidelijke verbetering
van de bloedstroom zichtbaar.

Op basis van de nieuwste onderzoeksresultaten werden de
beide toestellijnen BEMER Classic en BEMER Pro ontwikkeld
die het organisme met de   -

absolute voorwaarde. Want via het bloed wordt het lichaam

 voor dag- en slaapbehandeling daar helpen

voorzien van voedingsstoffen en zuurstof en het bloed zorgt

waar zich gezondheidsrelevante processen afspelen.

tevens voor de afvoer van stofwisselingsproducten en giftige

Beide toestellijnen zijn zowel toegestaan voor gebruik in de

stoffen.

praktijk als ook voor thuisgebruik.

O   van de doorbloeding gebeurt in de kleinste

Voor een gerichte of all-over behandeling, thuis, onderweg,

bloedvaten. Binnen deze zogenaamde ”microcirculatie”
transporteren de arteriolen, capillairen en venulen het bloed.
Door de ritmische verandering van hun doorsnede (vasomotie) wordt de verdeling van het bloed in de capillaire zone

V 
 


met licht of met meerdimensionale signaalstructuur – hier
vindt u de juiste applicatiemodule voor iedere vorm van de

circulatie voorstellen als een    
  waarvan de vasomotie gestuurd wordt

of genormaliseerd worden.

E      
culatie. Het BEMER-onderzoek is erin geslaagd, een fysisch

>> Verbeterd lichamelijk en mentaal prestatievermogen

behandelingssysteem te ontwikkelen dat het ritme van deze

>> Betere immunologische reacties en lagere infectiegevoeligheid

microvaten doelgericht aanspreekt en succesvol stimuleert.
>> Betere doorbloeding en
stromingseigenschappen van het bloed

En zodoende ondersteunt het één van de 
 in het menselijk lichaam bij genezings-,

>> Betere voorziening van voedingsstoffen en zuurstof
>> Betere afvoer van stofwisselings -producten en giftige stoffen

De juiste toevoer en afvoer naar en van de
cellen zorgt voor een goede gezondheid.

>> Verbeterde regeneratie- en herstelprocessen
>> Betere ontzuring van het organisme
>> Versnelling van genezingsprocessen


Cellen

BEMER-R 

ligt dus in een betere verdeling van het bloed in de microcir-

door een natuurlijk ingegeven ritme. Dit ritme is bij een zieke
of een verzwakte persoon lager en moet weer gestimuleerd

Gezond leven – een belangrijke stap om gezond te blijven.

  BEMER®.

ondersteund. Hiervoor moet men zich de zone van de micro-
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Voor het behoud of het herstellen van de gezondheid alsook

Bloedvaten



regeneratie- en preventieprocessen.
Overal te gebruiken en heel gebruiksvriendelijk –
de applicatiemethode B.PAD, B.SPOT, B.LIGHT, B.SIT en B.BODY.

