Bemer Professional & Classic Set
Lékařsko-technický přístroj pro biofyzikální cévní terapii.
Oficiální medicínský produkt pro vylepšení mikrocirkulace.

Co je terapie Bemer?
Ošetřovací systém Bemer je v současné době nejúčinnější fyzikální léčebnou metodou komplementární
medicíny. Jde o biofyzikální cévní terapii, která šetrným a neinvazivním způsobem stimuluje omezenou,
resp. narušenou mikrocirkulaci a tím vytváří potřebné podmínky pro obnovu buněk a zachování zdraví.
Zlepšením mikrocirkulace se kyslík dostane ke všem buňkám našeho organismu, díky čemu dokonaleji
funguje systém tvorby vlastní energie. Tímto je zabezpečené optimální fungování buněk. V důsledku toho
se urychluje hojení ran, posilňuje se imunitní systém, uvolňují se blokované části mikrocév a nastartují se
samoléčebné procesy našeho organismu. Tato biofyzikální cévní terapie pomáhá v léčbě každé nemoci, jejíž
příčina vzniku může souviset s poruchami krevního zásobení (mikrocirkulací).

Technologie – certifikace a patenty
Přístroje BEMER byly vyvinuty v Německu v roce 1998. Od roku 2010 existuje jejich současná podoba
– BEMER III. generace, která je výsledkem víceletých vědeckých pozorování a výzkumů Berlínského Institutu
pro mikrocirkulaci, který se na samotném vývoji této terapie podílel. Terapie BEMER má jako jediná terapie
na světě právo používat označení „Fyzikální cévní terapie“, protože se svými účinky v oblasti mikrocirkulace
významně liší od svých následovníků (viz výsledky srovnávací studie z roku 2013 níže). Díky přímému vlivu
terapie Bemer na centrální a lokální vazomotoriku cévních stěn, také nepřímo ovlivňuje i krevní
tok v kapilárním systému.

Lékařsko-technické přístroje Bemer pracují s celosvětově jedinečnou signalizační konfigurací, kde nosnou
látkou je pulzující elektromagnetické pole (PEMF) o nízkých intenzitách (od 0 do 100 mikrotesla) a účinnou
látkou je BEMER signál (specifikace níže na obrázku), který využívá rozpětí zvukové frekvence (10-33Hz), která
je zdraví neškodná. Ačkoliv BEMER používá magnetické pole pro přenos BEMER signálu, BEMER není
magnetoterapie! Magnetoterapie má řadu kontraindikací a nežádoucích účinků, protože používá vysoké
intenzity (okolo 1000 mikrotesla), které jsou pro oslabený lidský organismus velmi invazivní a můžou mu
uškodit.
Světově jedinečná signalizační technologie Bemer je chráněná pěti mezinárodními patenty. Oba
z terapeutických setů Bemer získaly ocenění Reddot Design Award. Bemer je v EU oficiálně povolený
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medicínský produkt (CE0483) zařazený do třídy IIa (93/42/EHS), to znamená, že tato terapie nemá žádné
vedlejší účinky ani kontraindikace vyjma pacientů po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně. Od jara
2018 se terapeutické přístroje Bemer zařadily mezi zdravotnická zařízení registrované Státním Ústavem pro
Kontrolu Léčiv v ČR.

Zvýšením mikrocirkulace vylepšíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prokrvení organismu a okysličení všech buněk
detoxikaci a vylučování odpadních látek
činnost všech orgánů (mozku, srdce)
pohyblivost – posiluje svaly, kosti a klouby
imunitu a snížíme náchylnost na infekce
regenerační a samoléčebné procesy těla
pooperační/poúrazové stavy – urychluje
hojení ran
průběh nemocí – bolesti postupně mizí
fyzickou i psychickou výkonnost
usínání a kvalitu spánku

Jaké má BEMER terapie účinky?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

méně únavy, více síly a energie
úleva od bolesti
rychlejší regenerace
urychlení hojení ran
zkrácení doby léčby
snížení množství užívaných léků
posilnění imunitního systému těla
vylepšené krevní zásobení buněk
podpora zdraví na buněčné úrovni
zvýšení sportovní výkonnosti

Terapie Bemer Vám doplňkově pomůže při:
alergii, akné, astmatu, bolestech, diabetes, ekzémech, hojení ran, hučení v uších, křečových žílách, migréně,
neplodnosti, nespavosti, onemocnění kostí a kloubů, otocích, popáleninách, poruchách štítné žlázy,
poruchách potence, roztroušené skleróze, svalové dystrofii, zánětech, zlomeninách, zúžení cév, žilní
nedostatečnosti, …
*80 % všech nemocí úzce souvisí s poruchami mikrocirkulace.
Výhody používání terapie Bemer
Přístroje Bemer se využívají nejen na mnohých klinikách a ambulancích, ale je povoleno a doporučeno
používání i v domácím prostředí. Protože Bemer terapie působí na přirozené regulační mechanismy celého
organismu, využívá se nezávisle od indikaci nejen na podporu regeneračního procesů, ale také pro podporu
tělesné a duševní výkonnosti v práci, ve volném čase i při sportu.
Frekvence používání terapie
Základní celotělová terapie: 2x denně 8 minut
Doplňkové lokální terapie: 8/16/20 minutové programy na podporu léčby problematických partií
Doba léčby
Průměrná doba léčby je 6 týdnů, záleží na individuálním zdravotním stavu.
Nabízíme tyto možnosti používání terapie Bemer
• Bezplatné vyzkoušení terapie Bemer v našem centru
• Domácí léčba zapůjčeným přístrojem Bemer
• Koupě přístroje a trvalé domácí používání vlastního přístroje Bemer
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