
 :: Da za BEMER 
da zdravju, da ozdravitvi,  

da učinkovitosti

edinstveno  

na svetu!

www.bemergroup.si

Novo zdravljenje z uravnavanjem!

Znanstveno dokazano.

Svetovno patentirano.
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uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uporaba  : :  izdelki

NARAVNO URAVNAVANJE.  Naravno zdravje.2
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NARAVNO URAVNAVANJE.  Naravno zdravje.

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uporaba  : :  izdelki

Pomen mikrocirkulacije

najboljša tehnologija

revolucionaren spalni program

Komu je naprava BeMer namenjena

Izdelki

Vitalnost. Učinkovitost. Zdravje. Kako pomembno je dobro počutje, se zavemo – če ne prej –  

ta krat, ko gre kaj narobe. Pri nas se držimo danih obljub. Predstavljamo vam izdelek BEMER,  

ki vam bo pomagal ohraniti zdravje in preprečiti bolezni. Ta naprava z dokazano učinkovitim  

večstranskim signalnim sistemom vidno spodbuja šibko ali moteno mikrocirku lacijo v telesu tako, 

da sproži delovanje samoozdravitvenih mehanizmov in pomaga pri pomembnih uravnalnih procesih  

v telesu. 

Že ob dvakratni uporabi na dan po osem minut ter izvajanju spalnega programa postanete učin kovitejši 

in vitalnejši ter okrepite svoje zdravje. Ukrepajte in spoznajte najbolje raziskano in najučinkovitejšo fizikalno 

metodo zdravljenja v komplementarni in preventivni medicini. Dobrodošli pri Bemerju.

kratek uvod

stran 04

stran 08

stran 10

stran 12

stran 18
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Mikrocirkulacija je najpomembnejša funkcija člove-

škega krvnega obtoka. Poteka v izpopolnjenem in 

zelo razvejanem sistemu najmanjših žil. Po njem se z 

mikrocirkulacijo prenašajo življenjsko pomembne  

snovi, pri čemer kri tkiva in organe oskrbuje s kisi-

kom in hranili, odnaša odpadne snovi, nastale med 

presnovo, in krepi imunski sistem. Pri šibki ali moteni 

mikrocirkulaciji se celice hitreje starajo, poleg tega pa 

se lahko razvijejo številne motnje in bolezni. 

uVod  : :  MIKrocIrKuLacIja  : :  tehnologija  : :  uporaba  : :  izdelki

Pomen mikrocirkulacije

Pravilna oskrba 

in odstranjevanje 

celic sta pogoj za 

zdravje.

deleži različnih delov 

ožilja v celotnem krvnem 

obtoku v odstotkih


  



  Arterije 11,5 %

kapilare 74 %

Vene 14,5 %

4
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Motena mikrocirkulacija (spodaj levo)  ::  
vzrok številnih bolezni.

Dobra mikrocirkulacija (spodaj desno)  ::  
temelj zdravja in učinkovitosti.

uVod  : :  MIKrocIrKuLacIja  : :  tehnologija  : :  uporaba  : :  izdelki

>>  Človeško srce skozi naše telo prečrpa dnevno 15.000 litrov krvi. 

S tehnologijo BEMER se kri in snovi v njej bolje razporedijo.

>>  V človeškem telesu se vsako sekundo izvede 21 trilijard  

(21.000.000.000.000.000.000.000) reakcij, pri katerih se izmenjajo  

snovi. Tehnologija BEMER odločilno prispeva k poteku teh  

življenjsko pomembnih procesov. 

>>  V medicinskih učbenikih je opisanih 45.000 bolezni. Številne od njih 

pomaga ublažiti, preprečiti in pozdraviti ravno tehnologija BEMER.

 Človeški organizem

MIkrocirkulacija: zapleteni uravnalni mehanizmi  

v razvejani mreži najmanjših žil.

5
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uVod  : :  MIKrocIrKuLacIja  : :  tehnologija  : :  uporaba  : :  izdelki

Kaj ogroža 
mikrocirkulacijo?
Tudi mikrocirkulacija sledi splošnemu zakonu življenja in je z leti 

manj učinkovita. Toda pri številnih ljudeh se ta proces pospeši 

zaradi izpostavljenosti okoljskim vplivom, slabih navad in nezdra-

vega načina življenja. Onesnaženost zraka, strupi iz okolja, hrup, 

stres, agresija, depresija, premalo spanja in gibanja, nezdrava ali 

enolična prehrana, nikotin, alkohol ali droge lahko zelo slabo vpli-

vajo na mikrocirkulacijo. Posledice so slabitev imunskega sistema, 

večje tveganje za infarkt, slabša obramba pred prostimi radikali, 

manjša učinkovitost, motnje razpoloženja in počasnejše okrevanje.

zdravo življenje – pomemben 

temelj za ohranitev zdravja.

 Prosti radikali so agresivne kisiko-

ve spojine v telesu, ki napadajo na-

ravne procese, vplivajo na staranje 

možganov ter lahko med drugim 

povzročajo revmatska, rakasta in 

žilna obolenja.

prosti radikali

6
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uVod  : :  MIKrocIrKuLacIja  : :  tehnologija  : :  uporaba  : :  izdelki

 Zaradi stresa zbolevamo, pa naj ga povzro-

čajo služba, dom, družina, prosti čas ali izpo-

stavljenost okolju. Stres vpliva na telesno 

počutje in lahko povzroči številne negativne 

učinke – med drugim lahko poveča koncen-

tracijo adrenalina, noradrenalina ali kortizola 

v krvi, kar dolgoročno poškoduje ožilje. Poleg 

tega izsledki različnih raziskav kažejo, da je 

psihosocialni stres dejavnik tveganja za srčne 

bolezni.

stres

Imunski sistem je zapletena mreža, ki z izpopolnjenimi „mobilnimi 

intervencijskimi enotami“ obrambnega sistema telo obvaruje pred 

pribl. 90 odstotki okužb in številnimi drugimi nevarnostmi za zdravje, 

kot so napadi bakterij, virusov, rakastih celic, toksinov, črvov ali gliv. 

Del tega zapletenega obrambnega mehanizma so bele krvničke ali 

tako imenovani levkociti. Razporejene so po skoraj celem telesu, v 

primeru okužbe ali drugih groženj za zdravje pa jih upravljajo beljako-

vine za prenos informacij ali mediatorji. Kljub tej široko razvejani 

obrambi pa nevarnostim ne ubeži niti imunski sistem. Zboli in okuži 

se lahko tudi zaradi strupov v okolju, pomanjkljive prehrane, drog, 

alkohola, premalo spanja ali prevelikega stresa.

imunski sistem

7
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uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  teHnoLoGIja  : :  uporaba  : :  izdelki

  učinki bemer-ja

>> Povečana odpornost proti okužbam.

>> Okrepitev telesne obrambe.

>> Boljša oskrba tkiv in organov s hranili  

in boljše odnašanje odpadnih snovi.

>> Boljša obramba pred prostimi radikali.

>> Blaženje posledic stresa.

>> Pospešitev celjenja ran in športnih 

poškodb.

>> Ugoden vpliv na vrednosti holesterola.

>> Večji učinkovitost in vzdržljivost.

>> Hitrejše obnavljanje moči pri športnih dejavnostih.

>> Boljša telesna pripravljenost in manjše tveganje  

pri športnih dejavnostih.

Kaj je tehnologija 
BEMER?
Raziskovalci, ki delujejo v okviru podjetja BEMER, so z dolgoletnim delom 

prišli do revolucionarnih spoznanj o bioritmu lokalnih in višjih regulacijskih 

procesov pri mikrocirkulaciji. Tehnologija BEMER temelji na večstranskem si-

gnalnem sistemu, ki učinkovito spodbuja šibko ali moteno mikrocirkulacijo.

8
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uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  teHnoLoGIja  : :  uporaba  : :  izdelki

Dobri razlogi za  
najboljšo tehnologijo?
Ohranitev zdravja in pospešitev zdravljenja – to sta obljubi, ki ju 

dajejo številni, le zelo redki pa ju lahko tudi držijo. Tehnologija 

BEMER je trenutno najbolj raziskana in najučinkovitejša fizikalna 

metoda zdravljenja v komplementarni in preventivni medicini. 

Novi krmilni napravi B.BOX na podlagi obširnih raziskav zdaj 

prinašata novosti, ki jih doslej na trgu ni mogel ponuditi še no-

ben proizvajalec. Današnja tehnologija BEMER spodbuja lokalna  

in višja središča za regulacijo prekrvavitve organov. Nova in na 

svetu edinstvena konfiguracija signalov za dnevno in nočno fazo 

še dodatno poveča učinek in njegovo trajanje.

Ureditev prekrvavitve  : :   

z zoženjem žile se prekrvavitev zmanjša.

Ureditev prekrvavitve  : :   

z aktivno uporabo gladkega mišičja se žila razširi in prekrvavitev se spet poveča.

krčenje sproščanje

9
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Revolucionaren spalni program
Najnovejši izsledki raziskav so pokazali, da se kri v or-

ganizmu ponoči prerazporedi in imajo zato imunolo-

ški procesi med nočnim spanjem veliko večji pomen, 

kot je veljalo doslej. Tako je bila poleg konfiguracije za 

dnevno uporabo razvita še posebna konfiguracija si-

gnalov za spanje. Regulacijski in obnovitveni procesi 

med spanjem so pomembni zlasti pri okrevajočih in 

starejših ali ljudeh, izpostavljenih infarktu. 

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  teHnoLoGIja  : :  uporaba  : :  izdelki

10
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>>  Splošno povečanje učinkovitosti zdravljenja.

>>  Večja odpornost proti okužbam.

>>  Povečano spodbujanje obnovitvenih procesov.

>>  Večje razkisanje telesa.

učinek spalnega programa

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  teHnoLoGIja  : :  uporaba  : :  izdelki

Najnovejši izsledki raziskav so pokazali, da 

se kri med obnovitvijo prerazporedi in 

imajo takrat tudi imunološki procesi veliko 

večji pomen, kot je veljalo doslej. 

V aktivni fazi se kri porablja na drugih 

delih telesa kot med spanjem. 

aktivna faza

obnovitvena faza

V obnovitveni fazi se kri prerazporedi v organe.

11
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Komu je naprava BEMER namenjena?
Naprava BEMER spodbuja prekrvavitev najmanjših žil ter izboljšuje 

oskrbo tkiv in organov s hranili in odnašanje odpadnih snovi iz njih. 

Namenjena je široki ciljni skupini ljudi vseh starosti.

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uPoraBa  : :  izdelki

12
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Zaradi pozitivnega vpliva tehnologije BEMER na zdravje 

in občutno boljšega spanca se izboljša splošno počutje 

in poveča naša učinkovitost – s tem pa se navsezadnje 

izboljša tudi kakovost življenja. To so najboljši pogoji za 

še intenzivnejše doživljanje in večji užitek pri prostoča-

snih dejavnostih.

Šport in prosti čas

Prekrvavitev kapilar se bistveno poveča  

že po kratkotrajni uporabi.

prej potem

BEMER pri športu 
Naprava BEMER je z boljšimi dosežki prepričala ljubitelj-

ske, pa tudi poklicne športnike. Ker spodbuja izmenjavo 

snovi, zagotavlja večjo učinkovitost, prihrani energijo pri 

ogrevanju in ohlajanju ter s tem zmanjša tudi tveganje 

poškodb, poveča odzivnost, omogoča hitrejše obnavlja-

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uPoraBa  : :  izdelki

nje moči in s tem pogostejše treninge. Tehnologiji BEMER 

povsem upravičeno poleg številnih ljubiteljskih in vrhun-

skih športnikov že vrsto let zaupa tudi švicarska olimpijska 

ekipa.

13
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Zdravstvena preventiva
Če je mikrocirkulacija motena, se celice hitreje starajo, poleg 

tega pa se lahko pojavijo številne motnje razpoloženja in bole-

zni. Z redno uporabo naprave BEMER je mogoče te procese 

učinkovito preprečiti. 

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uPoraBa  : :  izdelki

najdragocenejši vrelec mladosti za organizem je  

nenehen dovod zadostne količine hranilnih snovi in kisika.
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 Komplementarno  
 zdravljenje bolezni. 
Z uporabo naprave BEMER boste okrepili imunski odziv, sprožili de-

lovanje samoozdravitvenih mehanizmov ter pospešili celjenje tele-

snih ran in poškodb. Naprava ima veliko pozitivnih učinkov, ki lahko 

pri komplementarni uporabi za številne indikacije občutno poveča-

jo učinkovitost zdravljenja, zato se za njeno uporabo odloča čedalje 

več zdravnikov in terapevtov. 

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uPoraBa  : :  izdelki

BeMer pomaga povrniti zdravje in ga ohranjati.

15
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z boljšo mikrocirkulacijo 

do boljše koncentracije.

z večjo storilnostjo 

do poklicnega uspeha.

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uPoraBa  : :  izdelki

16
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17

Pri napravi BEMER obstajata dva osnovna načina 

uporabe. Splošni standardni uporabi za celotno te-

lo je namenjen aplikacijski modul B.BODY. Njegova 

uporaba enkrat do dvakrat na dan in izvajanje spal-

nega programa zadostujeta za splošno izboljšanje 

telesnega stanja in zdravstveno preventivo.

doma in na poti

Študij, izobraževanje  
in kariera. 
Predvsem učenje med študijem in izobraževanjem zah-

teva kar najvišjo osredotočenost in umske zmogljivosti. 

Naprava BEMER spodbuja tudi mikrocirkulacijo v mo-

žganih in tako izboljša umske zmogljivosti. Te so zaže-

lene v številnih poklicih, neredko pa se jim pridružuje-

jo še visoke zahteve po fizični pripravljenosti, telesni 

zmogljivosti in odpornosti. Naprava BEMER pomemb-

no prispeva k temu prav s krepitvijo imunskega odziva.

današnja družba je naravnana  

na uspeh, zato so zaželene umske 

zmogljivosti in odpornost.

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uPoraBa  : :  izdelki
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B.Body Professional

B.SPot 

B.LIGHt  

B.Pad

B.BoX Professional

B.Body 
Classic

B.Body 
Professional

B.Pad

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uporaba  : :  IzdeLKI

BeMer Pro-Set

Izdelki BEMER so premišljeno načrtovani in kar najbolje 

usklajeni med seboj. Zaradi skrbno zasnovane opreme, 

kot sta pretvornik za osebno vozilo ali akumulator, lahko 

napravo brez težav uporabljate tudi na poti. Poleg tega  

Izdelki BEMER

Aplikacijski modul za 
uporabo na celem telesu

Aplikacijski modul za 
uporabo na celem telesu v 
nadstandardni izvedbi

Prilagodljiv aplikacijski modul za 
uporabo na majhnih površinah

jo lahko z vsemi njenimi funkcijami uporabljate kjer 

koli in kadar koli – naj bo to v prostem času, na po-

slovnem potovanju ali med športno dejavnostjo. 

18
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B.BoX classic

B.LIGHt  

B.SPOT B.LIGHT

B.SPOT B.LIGHT

B.SPot // 
B.GrIP

B.Scan

B.LIGHt // 
B.GrIP

B.Body classic

B.SPot

BeMer classic-Set

Aplikacijski modul za  
zdravljenje posameznih točk // 
Modul z držalom za B.SPOT  
in B.LIGHT

Pregledovalni modul za 
preverjanje delovanja

Aplikacijski modul za 
zdravljenje s svetlobo // 
Modul z držalom za B.SPOT 
in B.LIGHT

Za ciljno in intenzivno uporabo na posameznih telesnih 

predelih oz. točkah so predvideni posebni aplikacijski 

moduli, kot sta B.SPOT ali B.PAD. Uporabljajo se glede na 

konkretno potrebo in zajemajo do 20-minutne programe.
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kaj vključuje paket classic-set pro-set

be
m

er
 t

eh
n

o
lo

gi
ja

B.BoX classic / B.BoX Professional  / – – / 

Spalni program

3 vnaprej določeni programi

10 stopenj intenzivnosti

Dvoje vrat za 2 aplikacijska modula (magnetna povezava)  

Reža za priključitev kartice  

Grafični zaslon / zaslon na dotik   / – – / 

3-stopenjski sistem prekucevanja  

B.Scan

B.Body classic / B.Body Professional  / – – / 

B.GrIP 

B.SPot

B.LIGHt izbirno

B.Pad izbirno

o
pr

em
a

Pritrditveni trak (za B.BODY & B.GRIP)

napajalna enota

Priključni kabel za osebno vozilo izbirno

Stenska konzola izbirno

zaščita za stopala izbirno

zaščitna očala izbirno

akumulator izbirno izbirno

Set Classic je idealno vpeljan v tehnologi-

jo BEMER in zagotavlja odlične rezultate. 

To je s preprosto, pregledno in intuitivno 

uporabo zelo izpopolnjena in ergonomsko 

Paket Set Pro vključuje vse, kar potrebu-

jejo zahtevni uporabniki, ki se želijo raz-

vajati in se ne želijo ničemur odpovedati. 

Navdušil vas bo ne le z izjemno preprosto 

uporabo zaslona na dotik, temveč tudi s 

classic-set   Izjemen že v osnovni izvedbi!

izboljšana različica tradicionalne tržne iz-

vedbe. Set Classic ponuja enake osnovne 

programe in možnosti uporabe kot set Pro, 

vendar je skromneje opremljen.

posebnostmi, kot so vgrajeno programsko 

orodje za sestavo programov glede na indi-

kacije, varna naložba v tehnološko zasnovo 

in seveda funkcionalnost po načelu dva v 

enem.

pro-set  Vrhunska tehnologija v vrhunski izvedbi!

uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uporaba  : :  IzdeLKI
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uVod  : :  mikrocirkulacija  : :  tehnologija  : :  uporaba  : :  IzdeLKI

b.box classic b.box professional

Grafični zaslon Zaslon na dotik

3 vnaprej določeni programi
za intenzivno uporabo na posameznih predelih

3 vnaprej določeni programi  
za intenzivno uporabo na posameznih predelih

10 stopenj intenzivnosti
za osnovno uporabo

10 stopenj intenzivnosti
za osnovno uporabo

spalni program – obnovitveni program  
s 3 fiksnimi časovnimi stopnjami

spalni program – obnovitveni program s  
časovnim nadzorom in bujenjem 

dvojni nadzor – hkratna uporaba dveh  
aplikacijskih modulov B.BODY podnevi in  
v okviru spalnega programa 

dvojni nadzor – hkratna uporaba dveh  
aplikacijskih modulov B.BODY podnevi  
in v okviru spalnega programa

Funkcionalnost po načelu dva v enem –  
časovno neodvisno upravljanje različnih  
aplikacijskih modulov  

Modul za urejanje – programsko orodje za sestavo  
lastnih programov glede na indikacije (9 pomnilnikov)
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bemer partner :

bemer z raziskavami do vodilnega mesta
Na trgu smo uspešno prisotni od leta 1999. V tem času je BEMER v svetu postal ne le sinonim za zelo 

učinkovito fizikalno zdravljenje, temveč je za ta namen opravil tudi vse potrebne raziskave. Pri raziska-

vah v sodelovanju z vodilnimi znanstveniki, zdravniki in inštituti na področju mikrocirkulacije in nje-

nega vpliva, smo prišli do revolucionarnih odkritij, ki so zaščitena s številnimi patenti. Z našim novim 

in večstranskim signalnim sistemom smo svojo tehnološko prednost še povečali in s tem zelo okrepili 

vodilno vlogo na trgu in v tehnologiji. Danes je na voljo že široka ponudba edinstvenih izdelkov BEMER, 

ki so brez stranskih učinkov in s katerimi se konkurenca le težko kosa. Številne neodvisne raziskave 

potrjujejo visoko učinkovitost tehnologije BEMER, zato ne preseneča, da je navdušenih uporabnikov 

iz dneva v dan več. 
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b.box classic b.box professional

Grafični zaslon Zaslon na dotik

3 vnaprej določeni programi
za intenzivno uporabo na posameznih predelih

3 vnaprej določeni programi  
za intenzivno uporabo na posameznih predelih

10 stopenj intenzivnosti
za osnovno uporabo

10 stopenj intenzivnosti
za osnovno uporabo

spalni program – obnovitveni program  
s 3 fiksnimi časovnimi stopnjami

spalni program – obnovitveni program s  
časovnim nadzorom in bujenjem 

dvojni nadzor – hkratna uporaba dveh  
aplikacijskih modulov B.BODY podnevi in  
v okviru spalnega programa 

dvojni nadzor – hkratna uporaba dveh  
aplikacijskih modulov B.BODY podnevi  
in v okviru spalnega programa

Funkcionalnost po načelu dva v enem –  
časovno neodvisno upravljanje različnih  
aplikacijskih modulov  

Modul za urejanje – programsko orodje za sestavo  
lastnih programov glede na indikacije (9 pomnilnikov)
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