
kokeile BEMER-hoitoa

Suuri ja jatkuvasti kasvava joukko erittäin tyytyväisiä  

BEMER-käyttäjiä on lähes jo kaikilla mantereilla.

Milloin sinä haluat kokeilla BEMER-hoitoa? Itsellesi. 

Terveydellesi. Koko perheelle. Tulet huomaamaan,  

miksi kannattaa säännöllisesti käyttää BEMER-terapiaa.  

Ota yhteyttä ja kerromme lisää.

b.box pro

b.box classic

Uniohjelma

Kaksoisohjaus

...

2-in-1-toiminnallisuus

Kosketusnäyttö

Uniohjelma

Kaksoisohjaus

...

MILLOIN SINÄ KOKEILET  
BEMER-HOITOA?
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BEMER liikekumppani:

Yrityksen perustamisesta 1998 lähtien BEMER-terapia  

on ollut käytössä tuhansilla ihmisillä. Tarkat tutki-

mustulokset esitettiin Clinical Evaluation Report 

2014 -dokumentissa.

perusteellisesti 
TUTKITTU

BEMER Nordic 
Itsehallintokuja 4
FI-02600 Espoo

TUE TERVEYTTÄsi
Fysikaalinen BEMER® verisuoniterapia

todistettu – institut für mikrozirkulation, 
berliini:

27%  parantunut verisuonten seinämien liike, 
 vasomotion
29%  parempi veren jakautuminen 
 hiusverisuonistossa 
31%  voimakkaampi laskimovirtaus
29%  parempi hapen hyödyntäminen

Yllä mainitut luvut ovat enimmäisarvoja 30 päivän käytön jälkeen. 
Lähde: R. Klopp et al: J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): S 15-S 20

Versio: 16.4 // Voimassa alkaen: 1.1.2017

Voimassa vain Suomessa. Korvaa kaikki aiemmat versiot.

www.bemergroup.com www.bemergroup.com
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mikroverenkierto

ELINTÄRKEÄ
MIKROVERENKIERTO

Mikroverenkierto on toiminnallisesti erittäin tärkeä osa  

ihmisen verenkiertoa. Sen toiminnot tapahtuvat pien-

ten ja erittäin pienten verisuonten tiheässä ja monimut-

kaisessa verkostossa, jota kutsutaan mikroverenkierrok-

si. Se vie kehon soluille happea ja ravintoaineita ja on 

pääasiallinen aineenvaihduntatuotteiden poistumis-

reitti.

Heikentynyt mikroverenkierto voi aiheuttaa ja edistää  

monia oireita ja sairauksia.

MIkroverenkierto

MIkroverenkierto

perillekuljetus

poiskuljetus

1) Verisuonet

2) Solut

Ravintoaineet

Aineenvaihdunta-

tuotteet

terapia

BEMER toimii

helppo käyttää
Hoitoyksiköt: B.PAD, B.SPOT, B.LIGHT, B.SIT ja B.BODY

Fyysinen ja henkinen suorituskyky, kasvu- ja kuntoutu-

misprosessit sekä monet sairaudet ovat suoraan yhtey-

dessä mikroverenkierron järjestelmään.

BEMER stimuloi heikentynyttä verisuonten seinämien 

luontaista liikettä (vasomotion) ja parantaa siten mikro- 

verenkiertoa. Näin fysikaalinen BEMER® verisuoniterapia 

toimii tehokkaana tukihoitomuotona.

16 minuuttia terveydelle

MIELLYTTÄVÄÄ
JA NOPEAA

16 minuuttia terveydellesi 

Fysikaalinen BEMER® verisuoniterapia on helppo 

käyttää ja sopii kaikille. Hoitoa käytetään myös 

monilla lääkärinvastaanotoilla ja sairaaloissa.

Suurin hyöty tulee kuitenkin jatkuvassa kotikäytössä. 

Säännöllinen hoito tukee tehokkaasti heikentynyttä 

mikroverenkiertoa. 2 x 8 minuuttia päivittäin riittää: 

yksinkertaista ja kuitenkin niin hyödyllistä 

 terveytesi kannalta.


