VIOFOR - STIMULACE,
VIOFORTERAPIE
„Elektromagnetická energie je základní energií, na které závisí život organizmu“
řekl Werner Karl Heisenberg, laureát Nobelovy ceny.
•
•
•

zdraví a prevence
psychická pohoda
krása a regenerace

O působení magnetického pole na organizmus každý z nás jistě několikrát slyšel. Názory se určitě
lišily - někdy se tvrdilo, že účinky jsou pozitivní jindy negativní. Jak se v tom orientovat? Řekněme
si k tomu něco bližšího. V první řadě si představme magnetické pole země, které chrání vše živé
před nebezpečnými složkami kosmického a slunečního záření. Protože i člověk je "živý tvor", který
ve svém vývoji podléhal a samozřejmě stále podléhá působení tohoto elektromagnetického záření,
považujeme jeho vliv za normální a přirozený. Musíme si přiznat, že ačkoliv jej neumíme vnímat,
bez jeho existence by nebylo možné zajistit správné fungování buněčných biochemických dějů.
Na druhé straně rádio, televize, elektronika včetně mobilních telefonů vedly ke vzniku
nepřirozeného elektromagnetického pole, které bohužel v lidském organismu vyvolává poškození
fyziologických mechanismů.
V přítomnosti magnetického pole specifických parametrů dochází k intenzivní látkové výměně a
tím k celkovému zvýšení metabolické aktivity buněk!
Na našem trhu již existuje přístroj, který dokáže vygenerovat magnetické pole téměř stejných
hodnot jako pole zemské. V jeho českém klinickém hodnocení je uvedeno, že riziko použití tohoto
systému je prakticky nulové a jako jediné zařízení tohoto typu na českém trhu, je dokonce určeno i
pro laickou veřejnost a na prevenci a regeneraci organismu.
VIOFOR-STIMULACE a VIOFORTERAPIE
•
•
•
•

Využívá kombinaci 3 současně působících fyzikálních hodnot v přírodních parametrech
Jejich účinnost je synergická, ale zároveň velmi šetrná k organismu bez věkového omezení!
Nejedná se o klasickou magnetoterapii
Za prokazatelné výsledky byla oceněna řadou mezinárodních vyznamenání - např.
MEDAILE ASOCIACE V BOJI PROTI RAKOVINĚ MARIE SKLODOWSKIEJ-CURIE

Základní účinky na lidský organizmus :
•
•
•
•
•
•
•

regenerační
relaxační
vasodilatační
protizánětlivý
analgetický
antispastický
stabilizace buněčných membrán

MOŽNOSTI využití VIOFOR-STIMULACE v kosmetické a masérské praxi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Působení regenerační (anti aging efekt, hojivé procesy)
Ošetření akné
Podpora činnosti lymfatického systému, protiedémové působení
Detoxikace organismu ( na buněčné úrovni )
Relaxační a protistresové působení
Zklidnění psychiky (zlepšení nálady, klidný spánek )
Dodání energie, odstranění „jarní únavy“
Snížení působení volných radikálů, podpora antioxidačních procesů
Zvýšení vstřebatelnosti podávaných preventivních přípravků
Normalizace imunitního systému
Odstranění svalového napětí
Zmírnění bolesti až o 95% ( naprosto bez léků )
Využití v reflexní terapii

MOŽNOSTI využití VIOFORTERAPIE v lékařské praxi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postižení pohybového aparátu
Degenerativní onemocnění páteře a kloubů
Revmatická onemocnění kloubů i měkkých tkání, jako fibromyalgický syndrom M.
Bechtěrev
U osteoporózy hlavně zmírnění bolestí, regenerace kostní tkáně
Stavy po traumatech, zlomeninách kostí, prodloužené hojení kostí, prevenci pseudoartros,
stavy po osteosyntésách a umělých náhradách kloubů ( kovy nejsou kontraindikací )
Poranění měkkých tkání, kloubní distorze, hematomy, popáleniny, dekubity, špatně se
hojící jizvy
Neurologická onemocnění degenerativní jako roztroušená sklerosa mozkomíšní, M.
Parkinson, M. Alzheimer
Stavy po cévních mozkových příhodách s různým stupněm pares a plegií, spastických i
chabých
Cévní onemocnění jako záněty žil, onemocnění tepen, hematomy, lymfedémy
Efekt lymfodrenáže - uvolnění kanálků - odstranění otoků i v bolestivých místech
Alergická onemocnění hlavně celková aplikace u astma bronchiale, kožní alergie
Psychické poruchy hlavně neurózy, poruchy spánku a soustředění, stres, psychické vypětí
Neplodnost – normalizace funkcí pohlavních orgánů u žen i mužů
Libido – kvalitní prokrvení
Poruchy menstruace
Hypertenze
Urychlení regenerace u sportovců
Diabetes, polyneuropatie („mravenčení a bolesti“ v končetinách)
Zácpa

Délka jedné aplikace je od 8 do 12 minut, záleží to na výběru typu aplikace.
VIOFOR-STIMULACE a VIOFORTERAPIE je nenávyková, bezpečná a velice účinná metoda, která
slouží ke zmírňování následků chorob a bolestí stejně jako k regeneraci těla a prevenci stárnutí.
S její pomocí můžeme prožít ve „zdraví a kráse“ dnešní uspěchaný a stresovaný život.

