
Bejelentkezés, időpont egyeztetés az alábbi 
elérhetőségeken :

+36 30 500 38 83 
Balatonfüred 8230
Blaha Lujza u. 6. 

Szolgáltatásaink: 
• Vitális Tér Terápia - Állapotfelmérés 
• További kezelések Biomag és Mitosan 

készülékkel 
• Infrakabin 
• Infra Spa méregtelenítés
• Sókabin 
• Bemer Fitness alakformálás 
• Bemer 3000 SLT fény és elektromágneses 

mezőterápia     

Új szolgáltatásunk! 

BEMER Fit Massage gép

Fitness,  Szépség, Egészség , erőfeszítés nélkül !
A tréner segítségével, a megadott testsúly, 
magasság, nem és életkor alapján megmérjük 
Önnek a test zsírszövet tartalmát. (BMI)
Kiértékelés után személyreszabott programot állítunk 
össze.

A kezelés jótékony hatásai: 
• gyorsan és effektíven formálhatja testét,         
• javítja a vérkeringést,    
• segíti a gyors regenerálódást,
• reuma, valamint más csontokkal és izületekkel 

kapcsolatos betegségek esetén is jótékony
• hatásos az izületek és csontok fájdalmának 

kezelésében javítja az egyensúlyérzéket és 
a koordinációs készséget harcol a stressz és 
a depresszió ellen a vibrációs tréner növeli a 
növekedéshormon termelését

BioMed 
gyógyszalon

Vitális Tér Terápia 



Új, Svájcban kifejlesztett orvosi technológiával, az 
egész szervezet müködéséről tájékoztatást 
adó pontos, megbízható vizsgálat, melynek 
segítségével lehetőség nyílik a testben zajló korai 
stádiumú kóros folyamatok felismerésére.  

Vitális Tér Terápia segítségével az állapotfelmérés 
során talált elváltozások célzott, személyre szabott 
kezelésére nyílik lehetőség.

A Vitális Tér Terápia a holisztikus gyógyászat 
sikeres eljárása. Egyik legfontosabb alapelve 
a betegek öngyógyító folyamatainak 
helyreállítása ill. optimalizálása. 

Vitális Tér Terápia
Miért olyan fontos a Vitális Tér 
számára a fiziológiás energia 
felépítése? 
A krónikus betegedések és az akut patológus 
terhelések közös háttere a fiziológiás energia 
hiánya. A sejtek egymás közötti kommunikációját 
finom elektromágneses jelek vezérlik, melyek a 
kémiai folyamatok fölé vannak rendelve. 

A biokémiai folyamatok tartós változása, a Vitális 
Tér változását vonja maga után. Amennyiben a 
Vitális Tér tartósan megváltozik, a biokémia és az 
immunrendszer viselkedése is változik. 

A szervezet sejtjei a helytelen táplálkozás, a 
környezti  terhelések, allergének, toxinok stb. 
következtében folyamatosan túlterhelődnek és 
így energiaszintjük egyre inkább gyengül és a 
szervezet önszabályozó képessége is csökken. 
Amennyiben a sejtek energiaállapota nem javul 
és a szervezetet nem további terhelések érik, így 
krónikus állapotba kerülhet. 

Az enegia felépítése 
MITOSAN  - fiziológiás energia tartós felépítése 
A tertós energiafelépítés nem egyedig 
frelvenciákkal történik, hanem a természethez 
hasonlóan komplex spektrumokkal. Több, mint 
100 indikációra létezik terápiás program. 

OPTISAN  -  panaszok közvetlen enyhítése 
Az OptiSan egyedülálló, a fénytani frekvenciák 
alkalmazásával rendkívűl hatékony terápiás 
készülésk. A betegek  számára is könnyen 
kezelhető szerkezet. 

Hogyan lehet a fiziológiás energiát 
gyorsan és hatékonyan felépíteni? 
A terheléseknek különösen kitett betegeknél a 
leghatékonyabb és legbiztonságosabb módszer 
az energiát közvetlenül a sejtbe vezetni. Ezt a 
szervezet fiziológiás energiaként értékesíti. 

Hogyan lehet a patológiás 
terheléseket hatékonyan 
csökkenteni? 

A Vitális Térrel célzottan és közvetlenül 
csökkenthetőek a terhelő tényezők a 
bioelktromágneses folyamatok és a patológiás 
terhelések közötti intenzív kölcsönhatások 
alakmazásával. 

Milyen korszerű technológiát 
alkalmaz a Vitális Tér Terápia? 

A Vitális Tér Terápia aktív, mérhető, a sejtekbe 
közvetlenül behtaoló elektromágneses jelenket 
(nem  áramot) alkalmaz. A terápiás jelek nem 
egyedig frekvenciák, hanem terápiás spektrumot 
alkotnak. A széles frekvenciatartomány 1 
alattitól néhány milliárd  Hz-ig terjed. A Vitális 
Tér Terápia számára a mintát a természetben 
előforduló szélessávú spektrumok szolgáltatták. 
A terápiás jelek erőssége fiziológialiag illesztett és 
megfelel a természetben előforduló sugárzások 
intenzitásának. 

 A kezelések pozitív hatásai:
• immunrendszer erősítése
• öngyógyító erők serkentése
• a szervezet belső egyensúlyának 
helyreállítása
• a regenerációs idő rövidítése

Legfőbb alkalmazási területei:
• akut és krónikus mozgásszervi,
• reumatikus megbetegedések;
• fájdalommal járó állapotok, sérülések;
• akut és krónikus gyulladások;
• allergiák; bőrbetegségek,
• anyagcsere zavarok;
• fémes, toxikus terheltségek;
• gombás megbetegedések,
• parazita okozta terhelések;
• sérülés, ill. operáció utáni sebgyógyulás;
• autoimmun megbetegedések;
• vírusos-, bakteriális fertőzések;
• alvászavar.


