
 : :  učinek : :  več energije

 ostanite zdravi.

>> Za regeneracijo  
 in kondicijo. <<

 delujoča mikrocirkulacija:
>> izboljša prekrvavitev in značilnosti pretakanja krvi 
>> izboljša oskrbo s hranilnimi snovmi in kisikom 
>> izboljša odstranjevanje končnih produktov  

presnove in toksinov 
>> poveča razbremenitev krvnega obtoka
>> poveča obrambno sposobnost organizma in zmanjšuje  

dovzetnost za okužbe 
>> izboljša regeneracijske in obnovitvene procese 
>> pomaga zaspati in odpravlja prebujanje med spancem 
>> okrepi razkisanje organizma 
>> pospeši okrevanje 
>> izboljša kondicijo 
>> izboljša splošno dobro počutje 
>> izboljša sposobnost koncentracije

 kako vam lahko pomaga zdravljenje z  
medicinskimi pripomočki bemer?

>> boljše se boste počutili
>> opazili boste napredek pri okrevanju
>> morda boste potrebovali manj zdravil
>> izboljšala se vam bo sposobnost koncentracije
>> imeli boste več kondicije

>> izboljšala se vam bo kakovost življenja 

informacije za bolnike

Varujte zdravje
 :: revolucionarna terapija bemer za
preprečevanje in zdravljenje bolezni

dopolnilno zdravljenje pri:

alergijah, artrozi, artritisu, astmi, motnjah prekrvavitve, 

sladkorni bolezni, kožnih boleznih, motnjah krvnega  

obtoka, migreni, zdravljenju bolečin, presnovnih motnjah, 

boleznih opornega/gibalnega aparata, motnjah spanja,  

motnjah potence, celjenju ran itd …
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BEMER SLOVENIJA
tel.:040 895 650 Matjaž 
www.bemer.si
mail: info@bemer.si



potemprej

 : :  zdravje  : : prekrvavitev  : :  zdravljenje 

prekrvavitev 

Osnova za zdravje 
in kondicija

terapija bemer 

Varuje zdravje, 
podpira zdravljenje 

Terapija BEMER – 
tudi za vas 

Za kaj si najbolj prizadevamo 

Osnovni pogoj za ohranitev oz. povrnitev zdravja ter pro-

cese okrevanja in regeneracije v človeškem telesu je dobra 

prekrvavitev organizma, saj kri oskrbuje organizem s hra-

nilnimi snovmi in kisikom ter odvaja končne produkte pre-

snove in toksine. 

Terapija BEMER je eden trenutno najučinkovitejših in naj-

sodobnejših konceptov zdravljenja za preprečevanje in 

podporo zdravljenja bolezni. Gre za fizikalno terapijo, kate-

re namen je spodbuditi omejeno oz. moteno mikrocirkula-

cijo, zaradi česar je bistvena za povrnitev in ohranitev zdrav-

ja. V skladu z najnovejšimi izsledki raziskav sedanja generacija 

pripomočkov BEMER deluje na podlagi edinstvene konfigu-

racije signalov ter na njej temelječih dnevnih in nočnih pro-

gramov zdravljenja. 

Ali se sprašujete, kako bi lahko terapija BEMER koristila 

tudi vam? Kontaktirajte nas, naša ekipa strokovnjakov vam 

bo z veseljem svetovala. Pripomočki BEMER se lahko upo-

rabljajo v številnih ordinacijah in klinikah, registrirani pa so 

tudi za domačo uporabo. Zdravljenje z medicinskimi pripo-

močki BEMER deluje na celoten organizem in njegove narav-

ne uravnalne mehanizme, zato se – ne glede na indikacije 

– ne uporablja samo kot podpora zdravljenja, ampak tudi 

spodbuja telesno in duševno kondicijo v prostem času, po-

klicnem življenju in pri ukvarjanju s športom. 

Približno 74 % prekrvavitve poteka v najmanjših žilah. 

V okviru te tako imenovane „mikrocirkulacije“ se kri pretaka 

po arteriolah, kapilarah in venolah. Naravno ritmično spre-

minjanje njihovih prerezov (vazomocija) uravnava porazde-

litev krvi po velikanski mreži kapilar. Pri zdravih ljudeh vazo-

mocija poteka približno trikrat na minuto, pri bolnih ali 

obolelih pa samo še enkrat na deset minut. Ta prepočasen 

„ritem“ je treba zato spodbuditi oz. normalizirati na način, 

ki je podoben „spodbujevalniku mikrožil“. 

Naša glavna naloga je skrb za vaše zdravje in dobro poču-

tje. Zato si ves čas prizadevamo, da bi vam lahko ponudili 

optimalno medicinsko oskrbo. Med drugim to pomeni tudi, 

da se stalno seznanjamo z izsledki najnovejših znanstvenih 

medicinskih raziskav ter novimi terapijami in zdravljenji, ki 

so bila uspešno preizkušena. Ko smo razvijali našo tehnolo-

gijo, smo si prizadevali predvsem zato, da bo zelo učinkovi-

ta in bo imela čim manj oziroma v idealnem primeru sploh ne 

bo imela neželenih učinkov. V ospredje postavljamo trajno 

zdravje in kondicijo; kratkotrajni učinki nas ne zanimajo. 

Za zdravje sta potrebna 

pravilna oskrba celic 

in odstranjevanje odpadnih 

snovi iz njih. 

Že po dveh minutah zdravljenja s tehnologijo BEMER je opazno 

precejšnje izboljšanje krvnega pretoka.

Samo dvakrat na dan po 8 minut. 

Povsem brez neželenih učinkov! 

Preprosta uporaba.

 možnosti zdravljenja s tehnologijo bemer 

>> Ambulantno zdravljenje v vaši ordinaciji v okviru 

„individualnih zdravstvenih storitev” 

>> Domače zdravljenje s sposojenim kompletom BEMER 

>> Trajno domače zdravljenje z lastnim kompletom BEMER 
in odstranjevanje odpadnih 

oskrba celic

odstranjevanje
odpadnih snovi


