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PR-szöveg (2500 karakter – a BEMER bemutatása nélkül) 
 
A BEMER® fizikai érterápia 
A mikrokeringés javításához 
 
A BEMER® fizikai érterápia hatékony módszer a korlátozott mikrokeringés, tehát a 
legkisebb vérerek vérellátásának javítására. Ezen a területen mennek végbe az 
anyagcsere-folyamatok. Ezért a mikrokeringés javulásának számos pozitív hatása lehet 
az ember egészségére és jólétére. 
 
Mikroszkopikusan kicsi – és mégis rendkívül befolyásolja az ember egészségét és 
jólétét: a mikrokeringés, tehát a kicsi és legkisebb erek finom, kiterjedt hálózatának 
vérellátása. Ez felelős a sejtek oxigénnel és tápanyaggal való ellátásáért, valamint az 
anyagcsere-végtermékek elszállításáért. Ezen kis erek rossz vérellátásának 
messzemenő következményei lehetnek: a közérzeti zavartól a hát- és végtagfájdalmon 
át akár krónikus betegség is, ill. ronthatja a betegségek lefolyását. 
 
Innovatív terápia Európából. 
A liechtensteini BEMER INT. AG évtizedek óta a kutatásnak és a hatékony kezelési 
módszer folyamatos továbbfejlesztésének szenteli magát. A BEMER® fizikai érterápia 
egy speciális elektromágneses jel segítségével stimulálja a korlátozott vazomóciót (az 
erek mozgását) és így javítja a mikrokeringést. Így az hatékonyan tudja támogatni az 
egészséget és a jólétet.  
 
Egyszerű és hatásos. 
A BEMER® fizikai érterápia nagyon egyszerűen alkalmazható. A BEMER-Set mindent 
tartalmaz, amire ehhez szükség van: a Classic-Setnél egy könnyen kezelhető 
vezérlőkészüléket, egy B.BODY matracot a teljes testre és egy B.SPOT 
kezelőegységet a célzott terápiához, a Pro-Setnél pedig plusz egy B.PAD-et is a kis 
területű kezelésekhez. A BEMER® fizikai érterápiát világszerte sikeresen alkalmazzák 
számtalan privát otthonban, orvosi rendelőben és a versenysportban egyaránt. 
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Tudományosan bizonyított, számos felhasználó által megtapasztalt. 
A BEMER a vállalat alapítása óta arra törekszik, hogy elősegítse a kutatást a 
mikrokeringés területén. A BEMER® fizikai érterápia korlátozott mikrokeringésre 
gyakorolt hatása tudományosan bizonyított. Ennek pozitív hatásai az emberi 
szervezetre közismertek az orvostudományban és olyan sokrétűek, hogy megéri 
kipróbálni. Számos felhasználó már megtette és lenyűgözte. 
 
 
A BEMER Int. AG-ról// 
Az 1998-ban alapított BEMER Int. AG egy nemzetközileg tevékenykedő vállalat az 
egészségügyi ágazaton belül. A trieseni/liechtensteini székhelyű vállalat egy 
technológiafejlesztő és a BEMER® fizikai érterápia feltalálója, egy az EU-ban 
engedélyezett IIa osztályú gyógyászati termékkel (CE0483). 
 
A vállalat fő kompetenciája a csúcstechnológiájú megoldások kutatása és fejlesztése a 
mikrokeringési zavarok fizikai terápiájához. A kezelőkészülékeket a mindennapos 
professzionális területen való, valamint privát otthoni felhasználásra is fejlesztették. 
 
A BEMER Int. AG a humángyógyászatban, valamint az állatgyógyászatban használatos 
készülékrendszereket is kínál. 


