BEMER
VETERINÁRNÍ ŘADA
BEMER Veterinary Line je prvním přístrojem BEMER vyvinutým speciálně pro
zvířata. Poskytuje účinnou pomoc nejen v péči o koně, ale též skot či psi
apod. Jedná se o přístroj založený na jedinečném úspěšně testovaném
a aplikovaném BEMER signálu.






Podporuje proces regenerace a uzdravení
Urychluje regeneraci svalových tkání
Snižuje stres během přípravy či závodů
Napomáhá udržet vodu ve tkáních
Podporuje uzdravení po zraněních

Technologie fyzikální cévní terapie BEMER
BEMER stimuluje narušené a omezené prokrvování orgánů. Tato technologie rozvíjí terapeutický systém takovým
způsobem, že jeho signál je koordinován přesně podle fyziologických procesů živého organismu.

Změny dosažené signálem BEMER se u uživatelů projevují vyšší produktivitou a sníženou náchylností k infekcím.
Současná konfigurace je intenzivnější a působí déle. Teorie zní jednoduše, avšak v praxi k tomuto úspěchu bylo
zapotřebí velkého úsilí v oblasti výzkumu.
Možnosti stimulace jsou téměř nekonečné, avšak najít ten optimální signál pro fyziologické procesy je jako hledat
jehlu v kupce sena. Podařilo se vytvořit jedinečnou multimodulární znakovou konfiguraci, která je velmi efektivní,
avšak zároveň skutečně složitá. Proto jsme při prezentaci konečným uživatelům ustoupili od vysvětlování signálu
a zaměřujeme se na efekty, které přináší používání BEMER.











Snížení náchylnosti k infekčním chorobám
Posílení obranyschopnosti těla
Lepší zásobování a odvádění škodlivých látek z orgánů
Lepší obranné schopnosti proti volným radikálům
Zmírnění následků stresového vypětí
Podpora léčby ran a úrazů
Příznivý vliv na hodnoty cholesterolu
Zvýšení výkonnosti a maximální intenzity zátěže
Kratší doba regenerace po fyzické a psychické námaze
Nižší riziko vzniku úrazu při sportovním tréninku

Vědecké potvrzení funkčnosti terapie
Terapie BEMER má více než 15ti letou historii. Počet pozitivních terapeutických zkušeností a vědeckých potvrzení
nepřetržitě roste. Její vědecké přijetí potvrzuje i to, že se tyto studie objevily i na mezinárodním zdravotnickém
portálu PubMed. (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
V odborném časopise s názvemJournal of Complementary and Integrative Medicine, v čísle 10.2013, byly
publikovány výsledky pěti studií Rainera Klopp. Z toho jsou čtyři související s terapií BEMER a pátá zkoumá
fyziologické účinky přístrojů od různých výrobků jako BEMER, iMRS, Impulse a Magneter. Srovnávací studie je
dostupná na webové stránce PubMed.
Lékařský týdeník je v Maďarsku jedním z nejstarších a nejrespektovanějších lékařských publikací. Nedávno v něm
byla zveřejněna studie Dr. Bernáta Sándora Ivána s názvem Vliv pentoxifylinu a terapie BEMER na onemocnění
dolních končetin.
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„Když objíždím svět, abych představila majitelům zvířat metodu TTouch, vždy si
s sebou beru přístroje BEMER Veterinary Liny a BEMER Pro. Ať už se jedná o závodní,
jezdeckké či chovné koně, nebo jejich záchranu, pokaždé jsem učarována výrazným
zlepšením jejich výkonnosti, chování a zdraví, jehož dosahujeme pomocí nového
přístroje BEMER Veterinary Line, uvedeného na trh v roce 2016.“
Linda Tellington-Jones
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