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''Biorezonanța este una din marile promisiuni ale științelor medicale, deoarece, prin
influența pe care o exercită asupra proceselor fundamentale ale organismului, declanșează
și stimulează autoregenerarea acestuia. Marele său avantaj este că, prin modul de acțiune,
domeniul său de utilizare este multilateral și nu are efecte secundare. Îi reamintește doar
organismului ceea ce – în perioada sănătății sale – el știa deja''.

prof. dr. VALERIA SZEDLAK- VADOCZ

Dispozitivul BioHarmonex -
o solutie din domeniul medicinei cuantice

pentru refacere functionala si organica pe camp energetic

Cercetari tulburatoare si revolutionare ale fizicienilor din secoulul XX au dus la progrese
enorme in domeniul medicinei cuantice - acea medicina a energiei si posibilitatilor, bazata pe
utilizarea tiparelor energetice dupa care se construieste si evolueaza materia vie.

In dorinta lor de a afla care este cea mai mica particula din care este alcatuita materia
Universului (si implicit oricare celula din organismul uman), fizicieni precum Albert Einstein si Max
Planck au pus bazele fizicii subatomice. Particula infinit mica ce sta la baza alcatuirii oricarei
unitati materiale (atomi sau molecule, si mai departe corpuri solide sau fiinte umane) a fost
denumita cuanta. O astfel de particula nu este ceva solid (corpuscul), ci un puseu infim de
energie, osciland permanent intre existenta si nonexistenta (aparitie-disparitie-reaparitie). In limbaj
simplu, acest lucru se traduce astfel: la nivel subatomic, materia nu exista ca si solid sau
continuum, totul se reduce la tendinta de a exista!

Aplicarea noii fizici in medicina nu s-a lasat asteptata...

Cercetarile din domeniul cuantic au dovedit ca, in esenta, fiecare celula vie din organismul
nostru este de fapt o aglomerare de vibratii electromagnetice bine structurate, condensate pana
la o densitate aparent materiala, evoluand inteligent de la o stare la alta.

Campul electromagnetic aferent este si mediul prin care celulele comunica la nivel primordial atat
intre ele cat si cu universul ambiant, primind si generand informatie (cu rol in derularea proceselor
fizice la toate nivelele). Aceste vibratii - codificand informatie vitala - se modifica permanent de la
cel mai subtil nivel pana la cel mai grosier. Astfel, odata cu ele, se
modifica alcatuirea si functionarea materiei vii, fapt datorita caruia
sistemele formate din celule (respectiv organele si tesuturile corpului
nostru) raspund la fenomenul numit biorezonanta.

Biorezonanta este procesul prin care informatia vitala de natura
electromagnetica genereaza raspunsuri in corpul fizic prin
declansarea a numeroase reactii chimice si biologice de autoreglare.

La nivel subtil, cuantic, informatia electromagnetica actualizeaza constant tiparul energetic dupa
care se reconstruieste periodic corpul nostru. Din exterior, parem sa fim aceiasi si totusi suntem ca
o constructie ale carei caramizi sunt inlocuite permanent cu altele noi, totul pornind de la nivelurile
energetice subtile si evoluand treptat catre cel mai dens nivel, cel material.
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Fiecare celulă şi organ are vibraţia sa specifică.

Organismul uman este compus din diferite tipuri de ţesuturi, iar celulele acestora au, la rândul lor,
caracteristici diferite. De aceea celulele osoase reacţionează la efectul câmpurilor magnetice într-un
fel, iar ţesutul adipos, celulele musculare sau epiderma, fiecare în alt fel.

Prin urmare, orice ţesut din diferite organe ale organismului are o frecvenţă diferită.
Din momentul în care una din aceste frecvențe este afectată, acel organ începe să sufere și apar
primele semne (simptome) care preced apariția unei boli: oboseala, apatia, insomnia, agitația, lipsa
poftei de mâncare, etc.

În condițiile în care trăim într -o lume agitată, unde stressul și factorii externi, precum poluarea și
zgomotul, ne bombardează în fiecare clipă, când ne alimentăm cu produse fast-food, sau
semipreparate ale căror compoziții conțin sute de E-uri, bem apă tratată cu zeci de substanțe nocive,
ne delectăm cu sucuri și băuturi răcoritoare otrăvitoare și dacă mai ținem cont și de degradarea
organismului odată cu înaintarea în vârstă – ne întrebăm pe bună dreptate, ce e de făcut?

În cultura asiatică, se știa de multă vreme că, dacă se intervine din exterior cu frecvența adecvată, o
anumită perioadă de timp, organul afectat își reglează frecvența după cea primită și simptomele
dispar. În felul acesta au apărut metode speciale de tratament (de exemplu acupunctura), apoi
oameni speciali (numiți azi bioenergoterapeuți) care au învățat să stăpânească și să controleze
energiile, frecvențele.

Abia în zilele noastre, după dezvoltarea calculatoarelor și a programelor acestora, s-a născut și
realizat ideea de a creea aparate care să regleze aceste câmpuri energetice în folosul omului.
Numite aparate de BIOREZONANȚĂ (pentru rezonanța organismelor vii), ele acționează întocmai
principiului acupuncturii – reglează unei persoane câmpurile energetice la organele afectate, dar fără
a înțepa, ci numai prin intermediul unor senzori. Rămâne însă un singur impediment: trebuiesc
manevrate de medici specializați (nu sunt la îndemâna omului simplu).

Prin aparatul BIO-HARMENEX, firma CaliVita Internațional a rezolvat și această ultimă problemă.
Ca un aparat de biorezonanță pentru familie, include 25 de programe, are în vedere copii, adulți și
bătrâni și se adresează persoanelor de orice sex, sănătoase, active, cât și celor care suferă de
diferite afecțiuni și/sau sunt sub tratament.

De mărimea unui telefon mobil, fiecare dintre noi (chiar și un copil),
putem manevra – fără nici un efort, studii în prealabil, risc, sau
acțiuni pregătitoare – programele dispozitivului.

Dar frecvențele neadecvate pot să și reapară curând, sau corpul să nu
mai poată intra în rezonanță cu frecvența adecvată, dacă organismul
respectiv nu este susținut și cu hrana corespunzătoare – prin aceasta
înțelegându-se atât hrana nutritivă (cu vitamine, minerale, oligoelemente
specifice), cât și hrana energetică (care corespunde matriceal cu cea a
organului afectat).

Cu BIO-HARMONEX și cu produsele nutritive CaliVita, se obţine „acordarea din exterior“, pe lungă
durată de timp, a organelor la frecvenţa adecvată și alimentarea lor cu hrana corespunzătoare – care
să și detoxifice organismul; procedeul de prelucrare al acestei hrane, prin presare la rece și în vid,
lăsând produselor rezultate valorile nutritive și energetice intacte.
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Care este principiul care sta la baza functionarii dispozitivului BioHarmonex?

Terapiile care au la baza medicina cuantica si biorezonanta scaneaza semnalele produse de
un anumit organ sau sistem din corpul nostru, iar in cazul in care sunt gasite dereglari sau aberatii,
acestea sunt prelucrate si normalizate, semnalul informational astfel corectat returnandu-se inapoi
organismului. In timp, odata cu repetarea procesului si consolidarea lui printr-un stil de viata care
sa sprijine vindecarea (incluzand cultivarea echilibrului psiho-emotional si a celui moral !!), se
produce reglarea homeostazica, sub forma unor procese si mecanisme de insanatosire survenite
natural si firesc la nivel fizic.

Bio Harmonex opereaza intr-un spectru de frecvente 1-200 kHz, in functie de programele
individuale rulate la momentul respectiv. Acesta este exact spectrul de frecvente necesar pentru a
putea interactiona cu toate celulele corpului. In plus, in conditiile in care dispozitivul nu face
altceva decat sa normalizeze energiile celulelor, el este complet lipsit de efecte secundare.

Dispozitivele de tip BioHarmonex se bazeaza pe efectul terapeutic al undelor electromagnetice
purtatoare de informatie vitala. Acest efect se manifesta prin corectarea proceselor energetice si
apoi biologice care ne controleaza sanatatea si viata. In modul acesta, dispozitivul poate asigura o
functionare armonioasa si sanatoasa a intregului organism - celula cu celula. Folosita corect, o
terapie biorezonanta faciliteaza refacerea functionala si organica la toate nivelele.

Care sunt principalele beneficii ale terapiei cu BioHarmonex?

 Stimuleaza activitatea cerebrala.

 Este benefic in procesul de crestere, intrucat poate programa corpul pentru o dezvoltare
armonioasa.

 Ajuta in tratarea afectiunilor cardiace si previne infarctul miocardic.

 Stimuleaza si imbunatateste apetitul sexual si potenta.

 Are efecte benefice in combaterea arteriosclerozei capilare la ochi si in ameliorarea
afectiunilor oftalmologice in general.

 Ajuta in bolile de plamani (insuficienta respiratorie si inflamatii pulmonare).

 Poate creea in corp un efect antibacterian.

 Ajuta la reglarea glicemiei si a metabolismului.

 Combate afectiunile usoare precum constipatia, indigestia.

 Asigura imbunatatirea circulatiei sanguine, reducand insuficienta circulatorie.

 Scade colesterolul sanguin.
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 Reduce si elimina durerile de dinti.

 Actioneaza eficient in afectiununile osteoarticulare (dureri de spate, afectiuni reumatismale
matinale, discopatii, spondiloza, hernie de disc, osteoporoza, artoze, lumbago).

 Ajuta in cazurile de giardia si rahitism. Combate lipsa poftei de mancare, creind premisele
unei alimentatii corecte si sanatoase, vitala in autovindecarea organismului.

 Ajuta in tratarea cazurilor de alcoolism, a dependentei de droguri si de medicamente.

 Combate in mod eficient oboseala, incetineste procesul de imbatranire si imbunataeste
memoria.

 Lupta in mod eficient impotriva depresiei, intareste sistemul nervos. Ajuta activ la
reducerea stresului si a impactului sau asupra organelor corpului.

 Lupta impotriva calculilor biliari, a dischineziei biliare.

 E un bun adjuvant in tratamentul diabetului zaharat.

 Poate initia in corp o actiune generala de detoxifiere si fortifica sistemul imunitar.

 Grabeste vindecarea fracturilor, regenerarea celulelor, regenerarea gingiilor si regenerarea
pielii, precum si vindecarea ranilor.

 Ajuta organismul sa lupte impotriva obezitatii si faciliteaza proceul de slabire intr-un mod
armonios.

 Asigura si ajuta la buna functionare a pancreasului.

 Sprijina sistemul urinar printr-un program special dedicat problemelor prostatei, vezicii si
cailor urinare.

 Actiunea prin intermediul undelor electromagnetice de intensitate foarte joasa (camp de
emisie: maxim 10 micro Tesla) ii asigura o eficienta maxima in restabilirea echilibrului din
celule.

 Poate fi folosit de catre oricine, oriunde si in orice moment, indiferent de activitatea
desfasurata.
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Ce fac programele terapeutice ale dispozitivului BioHarmonex?

1. CHILD (Copil)

“Ingredientele esentiale” (nutrientii celulari) si “instructiunile adecvate” (transferul de informatii
energetice) sunt coditiile de baza pentru cresterea sanatoasa si a armonioasa a copiilor. Impactul
conditiilor de mediu nefavorabile, un stres excesiv in perioada copilariei si posibilele infectii pot
afecta dezvoltarea fizica si psihica a copilului.

Programul BioHarmonex CHILD sprijina nevoile speciale ale
copilului, cum ar fi diviziunea celulara si cresterea tesuturilor,
capacitatea mentala si rezistenta psihica, precum si dezvoltarea
unui sistem imunitar puternic.

2. IMMUNE (Sistem imunitar)

Folosind acest program, puteti obtine si mentine armonia intre cele
doua modalitati prin care organismul combate bolile: cea innascuta,
naturala (non specifica) si cea dobandita (specifica). Programul
Immune sprijina activitatile functionale ale globulelor albe. Programul
are ca scop stimularea activitatii electromagnetice specifice
replicarii, diferentierii si activitatii limfocitelor B si T, crescand astfel
semnificativ rezistenta la boli (imunitatea). S-au efectuat si publicat
numeroase studii care demonstreaza ca, utilizand acest program, functionarea sistemului imunitar
este mult imbunatatita. Programul IMMUNE poate fi combinat eficient cu alte programe, cum ar fi:
CHILD, FOREVER YOUNG, RELAX, NERVES, BIORHYTHM si MERIDIAN.

3. FOREVER YOUNG (Tinerete si vitalitate)

Acest program sprijina sistemul anti-oxidativ al organismului care, la randul lui, inhiba imbatranirea
si deteriorarea celulelor. Locuitorilor marilor orase si altor persoane expuse poluarii specifice
mediului inconjurator le este recomandata folosirea acestui program zilnic. Acesta imbunatateste
regenerarea profunda a organismului si creste apetitul sexual, atat la barbati cat si la femei.
Imbunatateste functionarea sistemului imuinitar si confera un efect de vitalizare intregului
organism. Folosit cu regularitate, poate fi extrem de eficient la accentuarea efectelor benefice ale
unui mod de viata sanatos.

Programul FOREVER YOUNG poate fi combinat eficient cu alte programe pentru sprijinirea
sistemului imunitar, cum ar fi: RELAX, NERVES, DETOX, CIRCULATION, BIORHYTHM,
MERIDIAN.

4. HORMONE (Sistem hormonal)

Programul HORMONE al noului BioHarmonex asigura functionarea normala a sistemului
hormonal, sporeste sensibilitatea receptorilor endocrini fata de hormoni si sprijina echilibrul
organismului intre diferitele tipuri de energie, echilibrand intregul camp bio-energo-informational
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aferent mecanismelor hormonale din corp.

Accelereaza totodata absorbtia de fito-estrogeni, adaptogeni, acizi grasi esentiali, vitamine,
minerale, enzime. Programul Hormone poate reprezenta o terapie suplimentara excelenta pentru
ameliorarea simptomelor puberale, sindromului premenstrual, a tulburarilor legate de menopauza.

Deoarece prin utilizarea programului este acelerata absorbtia si utilizarea proteinelor de neuro-
transmitere, acest program este util si in mentinerea echilibrului energetic al organismului si
ameliorarea problemelor aferente somatopauzei.

5. PAIN (Durere)

Programul Pain este utilizat in general pentru ameliorarea durerilor (efect analgezic general) si
cresterea tolerantei la durere. Previne si reduce durerea cauzata de leziunile si convulsiile acute,
precum si de afectiunile cronice ale incheieturilor. Totodata, programul PAIN este eficient pentru
ameliorarea durerior de cap.

Se stie ca pentru a ameliora durerea, organismul poate utiliza cateva analgezice naturale, cum ar
fi categoria de hormoni neurotransmitatori cunoscuti drept endorfine si tipurile de enzime numite
proteaze. Programul este conceput sa creasca sensibilitatea organismului la aceste analgezice
naturale si astfel sa reduca durerea cauzata de accidentari, probleme articulare si migrene.
Programul poate fi combinat eficient cu alte programe, pentru efecte benefice generale si sprijinul
sinergiei: RELAX, NERVES, FOREVER YOUNG, HORMONE, CIRCULATION, BIORHYTHM si
MERIDIAN, dar si cu programele care ajuta la digestie si detoxifiere, precum DETOX,
DIGESTION, LIVER-PANCREAS, URINARY.

6. RELAX (Relaxare si Linistire)

Stresul poate fi de natura psihologica (precum conflicte in familie sau la locul de munca, emotii
negative cotidiene, probleme din trecut ramase nerezolvate), dar si de natura fizica (factori chimici,
electro-magnetici, mecanici, acustici).

Din punct de vedere fizic, energia negativa a stresului este resimitita in corp odata cu eliberarea in
sange de catre creier a hormonilor adrenalina si cortizol. Acestia, odata ajunsi la receptorii celulari
ai diferitelor organe si sisteme, produc in corp suprareactii precum cresterea tensiunii arteriale,
incordare musculara, cresterea temperaturii corporale. Este totodata grabita conversia
glicogenului in glucoza pentru a se asigura energie musculara imediata. De asemenea respiram
mai repede deoarece plamanii incearca sa obtina mai mult oxigen iar procesul de digestie
inceteaza. Un val de adrenalina si cortizol in sistemul sangvin este un raspuns la o sezatie de frica
sau la un stres emotional sau fizic.

Stresul provoaca o varietate de raspunsuri la oameni diferiti. De exemplu, unora le tremura
mainile, la altii dintii le sunt inclestati si au obrajii rosii. Aceste mecanisme de aparare erau foarte
utile omului primitiv, dar pentru omul modern ele sunt jenante si dau nastere unui stres si mai
puternic. Un stres repetat face ca suprafata ocupata de receptorii hormonilor stresori de pe
suprafata celulelor sa creasca. Daca scadem totusi receptivitatea celulara la acesti doi hormoni,
crescand totodata receptivitatea la hormonii neurotransmitatori de relaxare si linistire (serotonina si
dopamina), ne relaxam si ne calmam atat fizic cat si mental.



7

Acest program este destinat combaterii efectelor negative ale stresului si recastigarii unei stari de
comfort fizic si psihic, inducand relaxare pana la nivel de celular.

7. NERVES (Optimizarea sistemului nervos si imbunatatirea concentrarii)

Cu totii stim ca sistemul nervos controleaza toate procesele din corp, atat pe cele constiente cat si
pe cele incostiente, acestea din urma fiind denumite "neuro-vegetative". Pentru aceasta
extraordinar de complexa functie, organismul consuma o cantitate foarte mare de energie.
Aplicarea regulata a acestui program, poate duce la armonizarea proceselor nervoase si mai ales
la refacerea dupa distonia neuro-vegetativa. Persoanele implicate in activitati intelectuale si
studentii care se pregatesc pentru examene, in special, isi pot imbunatati considerabil performanta
generala cu ajutorul acestui program. Este, de asemenea, foarte folositor pentru corectarea
disfunctiilor sistemului nervos central cauzate de circulatia neregulata a sangelui in creier
(tratamentul ar trebui sa dureze cel putin un sezon si sa fie asociat cu programul CIRCULATION si
cu suplimente naturiste). Programul mai este recomandat a fi utilizat si in starile depresive (ca
terapie suplimentara), in combinatie cu activitatile fizice regulate. Programul are, de asemenea,
efect de imbunatatire a capacitatilor mentale. Se combina foarte bine cu programul RELAX, cele
doua asigurand relaxarea si recuperarea dupa starile de stres si tensiune cronica. Este
recomandat si pentru copiii hiper activi, in combinatie cu o echilibrare bio-chimica prin preparate
naturale.

8. WEIGHT LOSS (Pierdere in greutate)

Singurul mod in care grasimea poate parasi organismul este ca aceasta sa fie eliberata din tesutul
adipos si convertita de ficat in lipoproteine, utilizabile de catre celule pentru arderi in perioadele de
solicitare (fizica / psihica) sau eliminabile pe cale digestiva ca surplus. Folosirea regulata a
programului Weight Loss al dispozitivului BioHarmonex sprijina acest proces, (descompunerea
tesutului gras, arderile metabolice si detoxifierea). Practic, Weight Loss este un program util pentru
atingerea si mentinerea unei greutati corporale ideale. Se combina foarte bine cu programele
LIVER-PANCREAS, DIGESTION, DETOX, NERVES, RELAX, MERIDIAN, BIORITHM.

9. DETOX (Detoxifiere)

Printre reziduurile care se pot acumula in organism se numara cele rezultate in urma eliminarii
metabolice neadecvate sau incomplete a propriilor deseuri corporale, a unui stil de viata auto-
intoxicant (fumat, alcool, droguri, medicamente in exces) ori acumularii de substante contaminante
din mediul inconjurator. Programul DETOX se compune din cateva subprograme concepute sa
sprijine corespunzator curatarea plamanilor, ficatului, splinei, rinichilor, pancreasului si intestinului
gros, printr-o buna regenerare si coordonare celulara. Pe scurt, programul DETOX este conceput
pentru detoxifierea generala si pentru sprijinirea metabolismului, indiferent de varsta.

Programul functioneaza ideal prin combinarea cu alte programe cum ar fi: RESPIRATORY,
DIGESTION, LIVER-PANCREAS, URINARY, LYMPHATIC, de la caz la caz. Cele mai bune
rezultate se obtin in cazul urmarii in paralel a unor diete bogate in fibre, fructe, legume si impreuna
cu preparatele CaliVita potrivite – enzime digestive, preparate pe baza de bacterii utile
(Acidophilus, Longum, Rhamnosus) pentru functionarea adecvata a tractului intestinal, preparate
pentru combaterea efectelor nocive ale gazelor toxice din mediul inconjurator, preparate pentru
eliminarea parazitilor, ciupercilor, cele anti-stres si anti-oxidante.
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10. CIRCULATION (Circulatie si sistem cardio-vascular)

Sistemul cardio-vascular are o importanta vitala in transportul oxigenului si nutrientilor la celule,
precum si al dioxidului de carbon si al reziduurilor organice la sistemul digestiv pentru a fi
eliminate. Volumul de activitate electromagnetica la nivelul sistemului circulator este foarte ridicat,
acesta fiind foarte sensibil la efectele benefice ale biorezonantei. Multe probleme de circulatie
cauzate de distonia vegetativa – cum ar fi spasmele venelor si arterelor – pot fi eliminate cu
succes cu ajutorul acestui program. Programul, cuplat cu produsele naturale adecvate, poate ajuta
la reducerea si eliminarea hipertensiunii. Folosirea pe termen lung, sub supraveghere medicala,
poate avea ca rezultat reducerea semnificativa a terapiei medicamentoase sau chiar eliminarea
completa a acesteia. Folosirea indelungata poate duce, de asemenea, la disparitia simptomelor
cauzate de tulburarile de ritm cardiac sau de hipertensiune.

Programul este conceput pentru a sprijini si imbunatati functionarea si sanatatea tuturor
componentelor circulatiei. Poate fi combinat eficient cu programele RELAX, NERVES, FOREVER
YOUNG, HORMONES, BIORHYTHM si MERDIAN, precum si cu programele care ajuta la digestie
si detoxifiere (DETOX, DIGESTION, LIVER / PANCREAS, URINARY).

11. EYE-VISION (Regenerare oculara)

Este un program special pentru tratamentul dereglarilor oculare, respectiv pentru prevenirea
acestora. Programul este conceput pentru a sprijini functionarea si regenerarea celulelor implicate
in vedere, fiind util in eliminarea simptomelor de oboseala oculara, pentru sprijinirea regenerarii
musculare si maculare, precum si pentru energizare locala. Programul poate fi folosit de cateva ori
pe zi. In perioada in care utilizam acest program se recomanda consumul regulat de caroten,
luteina, zaxantina, ginkgo, vitamina C, acizi grasi nesaturati, zinc.

12. RESPIRATORY (Sistem respirator)

Acest program al BioHarmonex pentru stimularea sistemului respirator atenueaza problemele si
dereglarile respiratorii innascute si, de asemenea, poate fi folosit ca terapie alternativa sau
paralela in afectiunile pulmonare dobandite. Preventiv programul actioneaza asupra plamanilor
sprijinind functionarea lor la o eficienta maxima. Cele mai bune efecte se obtin daca programul se
aplica dis de dimineata, intre 3 si 5, sau dupa masa, intre 15 si 17, deoarece in aceasta perioada
plamanii functioneaza la maximum, conform “ceasului biologic”.

13. DIGESTION (Digestie)

Programul Digestie actioneaza asupra activitatii electromagnetice a bacteriilor intestinale si
celulelor care captusesc peretii intestinului subtire (asa-numitele enterocite). Programul sprijina, de
asemenea, functionarea ficatului si a vezicii biliare, care produce bila, esentiala pentru digestie.
Cele mai bune rezultate se obtin atunci cand programul DIGESTION este rulat in timpul meselor
sau intre mese. Acesta poate fi utilizat de cateva ori pe zi. Se recomanda tuturor, dar in special
persoanelor care au probleme digestive si disfunctii metabolice (acest lucru inseamna un mare
numar de persoane, deoarece eficienta procesului de digestie descreste proportional cu inaintarea
in varsta). Este recomandat totodata persoanelor care sufera de afectiuni gastrice cronice (pentru
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imbunatatirea absorbtiei si a digestiei). Poate fi de mare ajutor in ameliorarea discomfortului
digestiv.

Poate fi combinat eficient cu alte programe care ajuta la functionarea normala a tractului
gastrointestinal – de ex. LIVER PANCREAS, DETOX, etc. Pentru o eficienta maxima, este
necesar consumul suplimentelor naturale potrivite in perioada lucrului cu acest program – enzime
digestive, preparate pe baza de bacterii gastro-intestinale pentru functionarea adecvata a tractului
digestiv, preparate pentru detoxifiere si eliminarea parazitilor/ciupercilor, precum si urmarea
dietelor pe baza de fibre, fructe si legume.

14. LIVER PANCREAS (Ficat, pancreas)

Printre multiplele sale functii, ficatul regleaza metabolismul grasimilor si al glucozei si produce bila,
vitala pentru o digestie adecvata. Pancreasul secreta enzime digestive si ajuta celulele sa utilizeze
glucoza in scopul producerii de energie, prin intermediul hormonului numit insulina. Programul
LIVER-PANCREAS sprijina activitatea ficatului si a pancreasului si astfel ajuta la imbunatatirea
procesului de transformare a materialului digestiv (digestia si absorbtia nutrientilor, eliminarea
reziduurilor metabolice). Cele mai bune rezultate sunt obtinute cand se aplica intre mese, intre
orele 9 si 13 sau intre 21 si 1.

Poate fi combinat cu succes cu programele DETOX si DIGESTION sau cu alte programe, in
functie de cazurile individuale. Ca si in cazul programului DIGESTION, consumul unor preparate
naturale adecvate in perioada terapiei cu acest program este mai mult decat recomandata, pentru
maximizarea eficientei. Printre aceste produse se numara enzimele digestive, preparatele pe baza
de bacterii intestinale utile, cele pentru detoxifiere si respectiv pentru eliminarea parazitilor si
ciupercilor.

15. SKIN (Tratamentul afectiunilor pielii)

Acest program al dispozitivului BioHarmonex actioneaza asupra celulelor epiteliale si al altor tipuri
de celule necesare dezvoltarii sanatoase a pielii. Poate fi folosit si ca terapie suplimentara in
tratarea dereglarilor hormonale. Poate fi combinat eficient cu dietele special concepute pentru
problemele individuale, precum si cu tratamentele naturiste de curatire a organismului.

16. URINARY (Organele tractului urinar)

Rinichii si sistemul urinar joaca un rol deosebit de important in functionarea normala a
organismului si sunt responsabili, printre altele, de urmatoarele: detoxifiere si metabolism,
mentinerea echilibrului acido-bazic, reglarea functionarii sistemului hormonal si a productiei de
sange, realizarea schimbului de substante din tesutului osos si - in cele din urma dar nu mai putin
important – conservarea energiei inascute a organismului, sporind astfel vitalitatea si longevitatea.
Cand este combinat cu o alimentatie adecvata si preparate naturale, programul URINARY ajuta la
mentinerea si furnizarea de “energie de rezerva” catre rinichi.

Unul dintre cele mai importante roluri ale rinichilor este filtrarea si indepartarea substantelor toxice
aparute in cadrul metabolismului si, din aceasta cauza, o functionare deficitara a acestor organe
vitale poate avea consecinte serioase asupra sanatatii.

Programul poate fi utilizat de catre oricine, atat de persoanele bolnave cat si de cele sanatoase.
Cele mai bune rezultate se obtin daca programul este aplicat dimineata devreme sau dupa amiaza
tarziu, conform ceasului biologic al rinichilor. Acest program previne si indeparteaza cauzele bolilor
si dereglarilor urinare si renale. Poate fi combinat cu programul Detoxifiere pentru rezultate
optime.
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17. BONE-SPINE (Oase si coloana vertebrala)

Cei mai multi percep oasele ca fiind formate dintr-o substanta statica, dar in realitate ele se
modifica in permanenta, ca majoritatea celorlalte parti ale organismului. Pentru a-si mentine
sanatatea, celulele oseoase trebuie sa se regenereze si sa fie capabile sa absoarba si sa retina
mineralele structurale vitale din fluxul sanguin, cum ar fi calciul. Capacitatea de refacere dupa
leziuni osoase (precum fracturile) sau afectiuni ale oaselor (cum ar fi osteoporoza) sunt tot atatea
dovezi ca oasele contin celule vii. Acest program este special conceput sa sprijine functionarea
eficienta a acestor celule si astfel sa ajute la mentinerea unei structuri osoase sanatoase si
puternice sau la recuperarea dupa fracturi osoase sau osteoporoza.
In plus, in combinatie cu o alimentatie adecvata, produse naturiste corespunzatoare si exercitii
fizice, poate fi de mare ajutor bolnavilor cronici la care tratamentele anterioare nu au dat rezultate.
Programul este, de asemenea, foarte eficient in ceea ce priveste intensificarea efectelor
fizioterapiei, accelerand recuperarea si ajutand la refacerea leziunilor la nivelul sistemului osos.

18. AFTER TRAINING (Refacere musculara dupa antrenamente)

In conditiile unui antrenament fizic intensiv, metabolismul crescut duce la scaderea drastica a
rezervei energetice a organismului (ATP si glicogen), ca de altfel si a nivelului de oxigen din fluxul
sanguin. In acelasi timp acidul lactic se acumuleaza si apare catabolsimul fibrelor musculare. In
momentul in care activitatea fizica inceteaza, metabolismul "se pune pe treaba" pentru a reface
rezervele energetice si a regenera fibrele musculare. Programul este special conceput sa sprijine
functionarea deferitelor celule implicate in aceasta activitate de regenerare si refacere. Deoarece
viteza si eficienta refacerii musculare este strict legata de performanta sportiva, folosind regulat
programul After Training de cateva ori pe zi, sportivii isi pot imbunatati semnificativ performantele
fizice. Pe langa faptul ca accelereaza procesele de regenerare de dupa antrenament, programul
mai diminueaza oboseala si ajuta la mentinerea intr-o forma fizica ridicata. Programul se
recomanda sportivilor de performanta si tuturor celor care isi doresc imbunatatirea capacitatilor
fizice. Se utilizeaza dupa antrenament, pentru tratamentul traumelor fizice, regenerarea tesutului
muscular si ameliorarea starii de oboseala.

19. MERIDIAN (Meridiane energetice)

Conform medicinei chinezesti, organismul uman este inconjurat de o retea invizibila de canale
energetice, asa numitele meridiane, a caror existenta nu poate fi confirmata cu ajutorul metodelor
anatomice clasice. Aceste canale sunt de fapt retele energetice localizate la diferite adancimi sub
piele sau in afara ei, de multe ori paralele cu vasele de sange, muschii scheletici si canalele
nervoase. Meridianele joaca un rol important in comunicarea si coordonarea dintre diferite organe
si parti ale corpului, regland totodata circulatia sanguina si pe cea nervoasa. Atunci cand aceste
canale sunt dereglate datorita factorilor interni sau externi (incetinire, blocaje, hipersensibilitate),
armonia si echilibrul dispar mai mult sau mai putin subit, facand loc bolilor.

Exista cateva mii de puncte pe aceste meridiane, care pot fi stimulate cu ajutorul acupuncturii sau
prin acupresura. Totusi, meridianele sunt foarte sensibile la terapia electromagnetica pe baza de
semnale bio-rezonante. Programul Meridian al dispozitivului BioHarmonex cuprinde o intreaga
“simfonie de semnale” care stimuleaza si armonizeaza simultan toate meridianele. Rezultatele pot
fi amplificate daca programul MERIDIAN este folosit in combinatie cu BIORHYTHM.

20. BIORHYTHM (Bioritm)

Nici o persoana de pe planeta nu manifesta o capacitate fizica, mentala sau emotionala constanta,
ci totul se modifica in functie de o serie de tipare ciclice numite ritmuri biologice. Mecanismul intern
exact care cauzeaza aceste ritmuri nu este cunoscut, dar unul dintre factorii care il pot influenta se
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datoreaza faptului ca organismul uman este format in proportie de 70% din apa. Apa este foarte
sensibila si receptiva la undele electromagnetice

Fenomenele electromagnetice care au loc in timpul modificarilor meteorologice au un impact mai
mare sau mai mic asupra sistemelor noastre bio-comunicationale. Acest program pentru
armonizarea bioritmului ajuta la optimizarea activitatii nervoase, recomandandu-se in special in
ameliorarea efectelor negative ale distoniei neuro-vegetative cauzate de modificarile frontului
atmosferic. Este foarte eficient in combinatie cu programele Nerves si Relax pentru reducerea
activitatilor beta crescute ale sistemului nervos, cu programul Meridian pentru armonizarea
meridianelor, sau cu programul Circulation destinat stimularii corespunzatoare a circulatiei
sanguine.

Rezultatul urmarit este este functionarea generala optima a sistemelor anatomo-fiziologice ale
organismului, imbunatatirea starii emotionale si cresterea capacitatii de adaptare la modificari.

21. MENSTRUATIE

Conform anumitor concepte spirituale, exista o legatura evidenta intre fazele lunii si ciclul
menstrual al femeii, de 28 de zile, care, practic, determina „natura” feminina. Vibratiile emise de
acest program actioneaza direct asupra ciclului menstrual. Se recomanda si ca program
suplimentar la programele Hormoni, Piele, Detoxifiere si Bioritm.

22. METEOROPATIE

Unele persoane reactioneaza mai puternic la modificarile de front atmosferic. Multi pot face
probabil fata cu usurinta acestor schimbari, insa, in lumea noastra moderna, aceste
comportamente instinctive preistorice pot reveni in forta. Programul METEOROPATIE poate fi
rulat cu succes alaturi de programele Durere, Circulatie si Bioritm.

23. PROSTATA

Un program recomandat barbatilor, in special celor adulti si de varsta a treia. Poate fi combinat cu
programele Urinar, Bioritm si Tinerete.

24. REINCARCARE MENTALA

Acest program se recomanda celor care sunt expusi unui stres frecvent, pe termen lung si/sau de
intensitate crescuta, precum si in situatiile in care este necesara o acuitate mentala speciala (de
exemplu in perioada examenelor). Se recomanda a fi folosit in special in combinatie cu
programele Sistem Nervos, Relaxare, Circulatie si Bioritm.

25. LIMFATIC

Sistemul limfatic joaca un rol important in functionarea corespunzatoare a sistemului imunitar al
organismului. Celulele sale sunt prezente peste tot in organism, unde pot intalni substante straine
pe care le pot elimina din corp. Vibratiile acestui program actioneaza asupra sistemului limfatic. Se
recomanda a fi folosit in combinatie cu programele Imunitar, Circulatie si Detoxifiere.
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Oferta Speciala BioHarmonex

Un dispozitiv BioHarmonex costa 2.695,00 RON (TVA inclus) – Pret minim de distributie.

IMPORTANT!
La cumpărarea unui aparat de biorezonanță BioHarmonex® Calivita, veți primi cadou,
urmatoarele produse, în valoare de 621, 2 lei:

- Super-coenzima-q10-plus,
- Omega-3-concentrat,
- Full-spectrum,
- Vitamina-c-plus,
- Rhodiolin,
- Probiobalance,
- Energy&Memory.
- Power-mins.

Prezentare BIOHARMONEX

Pachetul dumneavoastra contine urmatoarele:
Aparatul BioHarmonex
Baterii reincarcabile AAA
Incarcator
Banda de prins la gat
Manual de utilizare

Dimensiunile aparatului: 105 x 67,5 x 21 mm. Greutate: 120 g inclusiv bateriile. Sursa de alimentare:
3 x AAA NiMH reincarcabile. Capacitatea bateriei: 1000 mAh.

Aparatul electronic BioHarmonex are trei trepte de intensitate a programelor, design modern, ecran
LCD color, baterii reincarcabile.

Utilizarea aparatului BioHarmonex este simpla si placuta. Toate functiile pot fi accesate cu ajutorul a
sase butoane: 4 sageti, butoanele OK si PORNIT-OPRIT/INAPOI.

Garantie: - Producatorul ofera o garantie de 24 (douazecisipatru) de luni de la data cumpararii
produsului, inscris pe factura originala, care acopera defectele de material, design si operabilitate ale
aparatului.
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Cum sa comand la pret redus (cel mai mic pret de pe piata)?
Cum sa beneficiati de celelalte Promotii si Oferte Speciale de la Calivita?

Marea majoritate dintre noi urmărim promoțiile, cu cadouri ce conțin produse foarte utile noua sau
familiei.
Marea majoritate dintre noi adoră reducerile, ofertele.

Pentru cei care sunt preocupați de sănătatea lor și a celor dragi din familiile lor,
Calivita vine în ajutor cu promoții lunare, trimestriale și anuale, adică puteți
beneficia de produse cadou tot anul, nu numai în anumite zile din an!

FOARTE IMPORTANT!
De aceste super promoții beneficiați făcându-vă o legitimație/card pentru reducere la orice produs
cumpărat.

Beneficiati ACUM de 10% DISCOUNT la Toate Preturile produselor Calivita!
(acest discount se aplica atat primei comenzi, cat si comenzilor ulterioare)

PLUS Livrare Gratuita

Puteti beneficia de aceasta Super Promotie si de Pretul Special (de depozit),
folosind o
legitimatie pentru reducerea de 10%, reducere care se va aplica automat la
orice produs cumparat.

Este foarte simplu sa primiti o astfel de legitimatie. Cum?

Dati click aici

Urmati pasii, completati formularul cu datele personale...

Vi se va emite un cod provizoriu de legitimație care va deveni activ doar în momentul în care ați pus
în coșul de cumpărături produsele/promoția aleasă de dumneavoastră.
Extrem de simplu, eficient si profitabil pt dvs!

Ok, dar ce se întâmplă dacă v-ați făcut cod provizoriu dar ulterior v-ați răzgândit?
Absolut nimic! Codul rămâne al dumneavoastră, provizoriu, timp de 3 luni.
Dacă în acest timp nu ați comandat nimic, el se dezactivează automat.

Foarte important!

Faptul că vi se emite propriul cod pentru reducere – ca membru Calivita –
nu implică nici o taxa lunară, nu implică nici o alta obligație fiscală din
partea dvs.

Plătiți doar contravaloarea produselor Calivita comandate.

NU sunteti obligati sa dati un anumit numar de comenzi lunar -
Comandati numai CE, CAT si CAND aveti nevoie!

Haideti sa ne gandim un pic ...

De ce să plătim mai mult dacă avem posibilitatea să plătim mai puțin (cu 10%) ?



14

Dar asta nu este tot!

Dupa inscriere, veti primi Gratuit Pachetul de Start
care cuprinde:
- Catalogul de produse Calivita
- Ghidul produselor Calivita
- DVD motivational
- Abonament lunar la Revista CaliNews
- Cardul de membru CaliVita cu codul dvs pentru
reduceri

In PLUS…

Ca membru Calivita, veti beneficia si de alte avantaje:

 veti primi produsele direct de la depozitul central Calivita Romania, la Pretul de Depozit-Cel
mai Scazut Pret de Distributie!

 veti primi consultanta medicala gratuita la unul din sediile companiei (Bucuresti, Timisoara,
Constanta, Brasov, Iasi, Braila, Craiova, Cluj, Ploiesti)

 veti primi revista CaliNews cu informatii de actualitate si utile pentru sanatatea dvs
 veti fi anuntat si veti beneficia de toate Promotiile Calivita
 veti putea construi propria afacere cu investitii financiare minime (daca doriti)
 aveti posibilitatea de a participa la excursiile si seminariile motivationale
 veti beneficia de transport GRATIS prin Curier Rapid sau Posta Romana, in orice colt al tarii

Cadou special!

Veti primi prin email un link de unde puteti descarca Gratuit peste 100 de
carti electronice, in limba romana, despre medicina naturista.

Mii de Retete, Remedii si Tratamente Naturale,
pentru 300 de Afectiuni,

explicate simplu, pe intelesul tuturor.

Adunate intr-o singura carte electronica (693 de
pagini,format PDF)

Plus BONUS alte 100 de carti electronice (cu peste
10,000 de pagini in total) !

Detalii aici:
http://www.terapii-naturiste.com/carte-electronica-medicina-naturista.htm
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NU, multumesc! Nu doresc sa completez formularul si nici nu doresc sa devin membru Calivita!

Nu este nicio problema.....

Daca NU doriti sa completati formularul/ sa va inscrieti, pentru a beneficia de toate beneficiile
mentionate mai sus, dar vreti totusi sa obtineti reducerea de 10% pentru a putea cumpăra
produsul/produsele dorite,  puteti alege una dintre variantele de mai jos
(pe care o considerați ca fiind cea mai avantajoasă pentru dumneavoastră):

1. Sunați la 0256.291.219 / 0744.399.819 / 0372.742.360 / spuneți că doriți să comandați pe
codul 040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse...,
apoi spuneți adresa și numele la care să se trimită coletul, modalitatea de trimitere (poșta
normala sau curier rapid) si numarul de telefon.

2. Trimiteti un e-mail: posta@calivita.ro, scrieți că doriți să comandați pe codul
040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse..., apoi spuneți
adresa și numele la care să se trimită coletul, modalitatea de trimitere (poșta normala sau
curier rapid) si numarul de telefon.

3. Comandati direct la unul magazinele Calivita din principalele orase ale tarii,
furnizand urmatorul COD DE MEMBRU: 0402201050 - Dan Paunescu

Mai jos gasiti adresele complete ale sediului central/magazinelor Calivita din tara.

CaliVita International România

Adresa: Calea Aviatorilor, Nr. 18, Ghiroda, jud. Timis, Cod. 307200 - O.P. 3 C.P. 493
Telefon: +40 256 217 505, +40 256 217 463, +40 372 742 359
Fax: +40 256 218 603
E-mail: info@calivita.ro

Departamentul Poştal

Adresa: O.P. 4, GHISEU 1, C.P. 420, Timişoara
Telefon: +40 256 291 219; +40 744 399 819; +40 372 742 360
Fax: 0256.292.875

Program de lucru : 09:00 - 17:00

Magazinul CaliVita din Timişoara

Adresa: Str. Lucian Blaga Nr.1, Timişoara, jud. Timis, Cod. 300001
Telefon: +40 256 437 266
Fax: +40 256 437 266

Program de lucru :

 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00
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Magazinul CaliVita din Bucureşti

Adresa: Biserica Enei Nr.2, Bucureşti, Sector 1, Cod. 010019
Telefon: +40 21 310 0664
Fax: +40 21 312 0609

Program de lucru :

 Luni - Vineri: 08:00 - 19:00
 Sâmbătă: 09:00 - 14:00

Magazinul CaliVita din Braşov

Adresa: Str. Crişana Nr.6, Braşov, jud. Braşov, Cod. 500209
Telefon: +40 268 413 348
Fax: +40 268 413 348

Program de lucru :

 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00

Magazinul CaliVita din Cluj Napoca

Adresa: Calea Moţilor Nr.71-73, Cluj Napoca, jud. Cluj, Cod. 400370
Telefon: +40 264 598 620
Fax: +40 264 598 620

Program de lucru :

 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00

Magazinul CaliVita din Iaşi

Adresa: Str. Păcurari nr.138-142,bl.587,sc.A, parter. Iaşi, jud. Iaşi
Telefon: +40 232 258 065
Fax: +40 232 258 065

Program de lucru :

 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00
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Magazinul CaliVita din Constanţa

Adresa: Bd. 1 Mai Nr.1 Bl. H9, Parter, Constanţa, jud. Constanţa, Cod. 900123
Telefon: +40 241 550 532
Fax: +40 241 550 532

Program de lucru :

 Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00

Magazinul CaliVita din Ploieşti

Adresa: Str. Vlad Tepes nr. 30 bl. D7 parter., Ploieşti, jud. Prahova, Cod. 100015
Telefon: +40 244 513 834
Fax: +40 244 513 834

Program de lucru :

 Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00

Magazinul CaliVita din Craiova

Adresa: Str. Bibescu Nr.2, Craiova, jud. Dolj, Cod. 200421
Telefon: +40 251 415 565
Fax: +40 251 415 565

Program de lucru :

 Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00

Magazinul CaliVita din Brăila

Adresa: Strada G-Ral Eremia Grigorescu, Bloc 9PP, parter, Brăila, jud. Brăila Cod. 810044
Telefon: +40 239 620 388
Fax: +40 239 620 388

Program de lucru :

 Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
 Sâmbătă: 09:00 - 12:00
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De retinut:

COMANDATI DIRECT IN MAGAZINUL CALIVITA DIN ORASUL
DVS. FOLOSIND

CODUL DE MEMBRU 040 220 1050 – Dan Paunescu

(Nu uitati sa notati codul de membru in telefon sau pe un biletel si sa il
prezentati in magazin pentru a beneficia de produse la cel mai mic pret –
pretul de depozit.)

Pentru informatii suplimentare sau daca doriti sa comandati produse, ma puteti
contacta:

 prin telefon 0727 35 97 97 - Dan Paunescu

 prin email info AT terapii-naturiste.com

Codul de membru Calivita este un numar unic, de forma 0402201050, cu ajutorul caruia fiecare

distribuitor sau consumator Calivta este identificat in reteaua internationala Calivita.

Codul de membru poate fi gasit pe cardul de membru pe care l-ati primit in momentul cand ai

devenit membru calivita sau in partea superioara a facturii.

Fiecare consumator sau distribuitor Calivita are nevoie de un Cod de membru Calivita valabil

pentru a putea cumpara produse Calivita din magazinele si depozitele Calivita.

In lipsa unui cod de membru valabil nu se pot face cumparaturi din magazinele si depozitele

oficiale Calivita.

Cu ajutorul codului de membru fiecare distribuitor poate sa incasezi bonusul cuvenit datorita

comenzilor de produse Calivita si a persoanelor ce au devenit membri calivita la

recomandare ta. Bonusul Calivita si structura retelei calivita construita de tine poate fi

vizualizat pe pagina Online Bonus Point introducand codul de membru si parola primita prin

posta.
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Modalități de livrare:

 Poșta Română

1. Pentru colete individuale sau colective cu valoare de peste 400 lei, cheltuielile
poștale sunt suportate de Calivita.

2. Din momentul primirii comenzii de către Departamentul de Expediţii Poştale CaliVita,
coletul va ajunge în 3-5 zile la oficiul poştal de care aparţineţi. În cazul în care nu
sunteţi avizaţi de către Poşta Română de existenţa coletului, vă rugăm să vă
prezentaţi la oficiul poştal pentru ridicarea coletului.

3. Pentru a evita eventualele probleme la ridicarea coletelor, vă rugăm să vă asiguraţi
că adresa de expediţie coincide cu cea din buletinul de identitate.
Dacă acest lucru nu este posibil, vă recomandăm expedierea coletului la un oficiu
poştal Post Restant, specificat de către dumneavoastră.

Curierat rapid – direct la adresa de corespondenţă specificată

1. Pentru coletele individuale sau colective cu valoare de peste 400 lei, cheltuielile de
livrare sunt suportate de CaliVita.

2. În momentul efectuării comenzii este necesar să comunicaţi un număr de telefon
pentru a putea fi contactaţi ulterior de către personalul firmei de curierat în vederea
livrării coletului.

3. Din momentul primirii comenzii de către Departamentul de Expediţii Poştale CaliVita,
coletul va ajunge la destinaţie în 24-48 ore.

Modalităţi de plată:

 Ramburs: Plata se va face la ridicarea coletului.

 Avans: În acest caz, plata se poate face prin mandat poştal (către California Fitness
România SRL, cod IBAN RO85 INGB 0002 0011 5359 8910 ING Bank Timişoara )
de la orice oficiu poştal sau prin virament bancar (către California Fitness Romania,
cod IBAN RO85 INGB 0002 0011 5359 8910 ING Bank Timişoara ).

Pe documentul de plată se va face specificarea “Plată avans marfă “. După
efectuarea plăţii, este necesară trimiterea prin fax/email împreună cu comanda, a
documentului doveditor (ordin de plată sau recipisa poştală ).

Pentru orice document trimis prin fax (comenzi, chitanţe,ordine de plată, depuneri etc.), vă rugăm
cereţi confirmare de primire de la Departamentul Poştal CaliVita.

Tabelul de corespondenta produs-afectiuni
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BioHarmonex 3.0 Afectiuni si simptome
in care sunt recomandate

- Accident vascular - prevenire

- Accident vascular - tratament

- Acnee

- Activitate fizica (stimulare)

- Acufene

- Adenom de prostata

- Afte

- Alcoolism

- Alergie

- Amigdalita

- Aparat cardiovascular

- Arderea grasimilor (cura de slabire)

- Arteriopatie obliteranta

- Artroza

- Ateroscleroza

- Calculi biliari, litiaza biliara

- Calculi renali, litiaza renala

- Cancer - prevenire si antirecidiva

- Cancer de col uterin

- Cancer de colon

- Cancer de ficat

- Cancer mamar

- Cancer de piele

- Cancer la plamani

- Cancer de prostata

- Cancer la stomac

- Cancer de vezica

- Carcei / crampe musculare

- Circulatie limfatica deficitara

- Ciroza hepatica

- Hematemeza

- Hemoptizie

- Hernie de disc

- Hernie hiatala

- Hipertiroidie

- Hipotiroidie

- Hipotensiune arteriala

- Hipertensiune arteriala

- Intarzierea imbatranirii

- Imunitate scazuta (stimulare)

- Infarct miocardic (anti-recurenta)

- Infectii urinare

- Insuficienta suprarenala

- Leucemie sanguina

- Leucopenie

- Lumbago (lombosciatica)

- Meridiane energetice

- Miopie

- Obezitate

- Palpitatii cardiace

- Pancreatita

- Par sanatos

- Paradontoza si parodontopatie

- Parkinson (boala)

- Picioare grele (pe deficit venos)

- Picioare reci (pe deficit arterial)

- Piele sanatoasa (calitate, aspect)

- Pirozis

- Pitiriazis

- Poliartrita reumatoida
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- Colesterolemie ridicata

- Colica abdominala

- Colica biliara

- Colica renala

- Convalescenta

- Corp foarte slab (ingrasare)

- Coxartroza

- Decalcefieri, demineralizari

- Degeraturi

- Detoxifiere generala

- Dzechilibrare hormonala

- Diabet

- Discopatie

- Dureri de cap tip cefalee, cefalgie

- Dureri de cap tip migrena

- Electrosmog

- Enurezis la copii

- Epistaxis

- Fracturi

- Gastrita

- Glaucom

- Greata

- Polineuropatii

- Psoriazis

- Rahitism

- Reumatism articular

- Riduri (diminuare)

- Rinita alergica

- Sarcina sanatoasa

- Schizofrenie

- Sciatica (lombosciatica)

- Scleroza

- Scorbut

- Secretie lactata deficitara

- Senilitate (dementa senila)

- Septicemie

- SIDA (infectia cu HIV si boala)

- Tabagism

- Ticuri nervoase

- Tiroidita autoimuna

- Tumori benigne

- Vedere deficitara (ameliorare)

- Vitiligo

- Zona Zoster
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Programele dispozitivului BioHarmonex

Prezentam mai jos programele in diferite afectiuni, numarul de sedinte pe zi si produsele
Calivita recomandate in paralel

Afectiuni si simptome
in care actioneaza

Nr. sedinte Produse recomandate in paralel

1. Dezvoltare, crestere armonioasa
copii (child)

1-2
sedinte/zi

- Lion Kids Multivitamin, Lion Kids C, Vital A,
B, AB, 0, Noni

2. Intarire sistem imunitar (immune)
1-2
sedinte/zi

- Immunaid, Virago, Ocean 21, Bee Power
Royal Jelly, Vital A, B, AB, 0, Noni.

3. Incetinire imbatranire celulara
(forever young/mereu tanar)

1-2
sedinte/zi

- Ocean 21, Oxy Max, Energy and Memory,
Vital Man, Vital Woman, qProtect, Mega Q
Protect, Coenzyme Q10.

4. Protejarea sistemului hormonal al
femeii (hormone)

1-2 sedinte
- Vital Woman, Menopausal Formula, Ocean
21, Vitamin E.

5. Prevenire si combatere dureri (pain)
1-2
sedinte/zi

- White Willow, Noni, Triple Potency Lecithin,
Shark Aid.

6. Relaxare (relax)
1-2
sedinte/zi

- Rhodiolin, Stress Management B Complex,
Noni, Ocean 21, Vital Man, Vital Woman.

7. Optimizarea proceselor neuro-
vegetative si imbunatatirea concentrarii
(nerves)

1-2
sedinte/zi

- Energy and Memory, Stress Management B
Complex, Mega B Complex, Triple Potency
Lecithin.

8. Scaderea in greutate (weight loss)
1-2
sedinte/zi

- Nopalin, Chromium Max, XShape, Slim
Formula.

9. Detoxifiere (detox)
1-2
sedinte/zi

- Ocean 21, Pure Yucca, Liver Aid,
Smokerade, Nopalin.

10. Regenerare oculara si
imbunatatirea vederii (eye vision)

1-2
sedinte/zi

- Beta Carotene, Luteina, qProtect, Mega Q ,
C 1000, Ocean 21.

11. Sistem cardiac si circulator
(circulation)

1-2
sedinte/zi

- Omega 3, White Willow, Cholestone, Super
Q10 Plus, Oxy Max, C-Plus Flavonoid.

12. Sistem respirator (respiratory)
1-2
sedinte/zi

- Oxy Max, Ocean 21, Smokerade, Noni, C
1000.

13. Digestie (digestion)
1-2
sedinte/zi

- ParaProtex, Nopalin, AC-Zymes, Digest
Ease,Liver Aid.

14. Functionarea optima a ficatului,
bilei si pancreasului (liver pancreas)

1-2
sedinte/zi

- Liver Aid, Arginine Plus, Digest Ease,
Chromium Max.

15. Afectiunile pielii (skin)
1-2
sedinte/zi

- Ocean 21, Oxy Max, Evening Primrose Oil,
ParaProtex, Pure Yucca.
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Afectiuni si simptome
in care actioneaza

Nr. sedinte Produse recomandate in paralel

16. Organele tractului urniar (urinary)
1-2
sedinte/zi

- Virago, Pro-State Power, Green Care, Garlic
Caps, ParaProtex.

17. Prevenirea osteoporozei si
mentinerea integritatii sitemului osos
(bone-spine)

1-2
sedinte/zi

- Strong Bones, Power Mins, Ocean 21, Vital
A, B, AB, 0.

18. Sportivi (alter training)
1-2
sedinte/zi

- Oxy Max, Energy and Memory, Power Mins,
Super Mega 50, C 1000.

19. Armonizarea meridianelor de
acupunctura (meridian)

1-2
sedinte/zi

- Ocean 21, Oxy Max, Noni, Multivitamine.

20. Armonizarea bioritmului (biorhithm)
1-2
sedinte/zi

- Super Soya Lecithin, Triple Potency Lecithin,
Ocean 21, Noni.

21. Nou! Menstruatie - Pentru o
feminitate naturala.

1-2
sedinte/zi

-Vital Woman, Menopausal Formula, Ginkgo
XC, Evening Primrose Oil

22. Nou! Prostata - Pentru barbati
maturi, de varsta mijlocie sau varsta a
treia.

1-2
sedinte/zi

-Pro-State Power, Vital Man, Liver Aid, URX

23. Nou! Meteoropatie - Pentru o buna
dispozitie indiferent de conditiile
atmosferice.

1-2
sedinte/zi

-White Willow, Oregano Oil, Noni Organic

24. Nou! Reincarcare Mentala - Pentru
o relaxare adecvata si in caz de stres
extrem.

1-2
sedinte/zi

-Rhodiolin, Stress Management, Mega B
Complex, Noni Sirop

25. Nou! Limfatic - Pentru activitatea
sanatoasa a sistemului limfatic.

1-2
sedinte/zi

-Oregano Oil, Immunaid, Virago, VeinProtex

NOTA:
-Fiecare program utilizat trebuie insotit de detoxifiere sau de relaxare
-Aparatul este pentru uz individual
-Tratamentul mareste eficienta produselor

Beneficiile Aparatului Bioharmonex de la Calivita:

Tratament prin biorezonanta;

Intareste sistemul imunitar;

Ajuta la mentinerea tineretii;

Combate durerile de orice fel;

Elimina stresul si este tonic al sistemului nervos ;
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Detoxifica organismul fiind de ajutor in curele de slabire ;

Are efecte benefice pentru vedere si circulatie ;

Sprijina sistemul respirator;

efecte benefice asupra digestiei;

Recomandat pentru sportivi pentru o recuperare rapida;

Are efect benefic asupra rinichilor, prostatei si sistemului limfatic;

Armonizeaza meridianele de acupunctura si bioritmul;

Recomandat in prevenirea si tratamentul a numeroase afectiuni;

Marturii primite de la persoanele care au cumparat Bio-Harmonex:

TERAPIA PRIN BIOREZONANTA (BIO-HARMONEX) ȘI PRODUSELE CALIVITA

„Cred că oricui i se poate întâmpla, la un moment dat în viața lui, să sufere de durere de măsea și să
nu fie în stare să ia o decizie corectă.

Așa mi s-a întâmplat mie. Știam că trebuia de mult să mă programez la medicul meu stomatolog și
din alte motive pe care le consideram prioritare, am amânat vizita la dentist. Într-o noapte durerea de
măsea s-a declanșat și trebuia să găsesc o soluție salvatoare. Atunci, m-am uitat mai atent la micul
meu depozit CaliVita de acasă. M-am oprit la flaconul de Noni, Protect 4 Life și la aparatul Bio-
Harmonex. Am înghițit 2 tablete de Protect, am făcut gargară cu o gură de Noni și am programat Bio-
Harmonex-ul pe programele: nervi, durere, relaxare...

Incredibil, nici nu știu când am adormit.

Aparatul Bio-Harmonex este terapeutul care nu trebuie să lipsească din nici o casă.”

G.P.M. FLORIAN FRUNZĂ

“Am suportat în urmă cu o lună o intervenție chirurgicală pentru hernie de disc fracturată și migrată, la
nivel L5-S. La trei săptămâni de la operație, o parte din simptome erau în remisie, dar nu trecea o
durere sâcăitoare de pe traseul sciaticului la nivelul șoldului, fapt care îmi  limita mult mișcarea.

Mai mult, de la  tratamentul cu antiinflamatorii făcut înainte și după operație, se accentuase
demineralizarea pe coloana toracală și din cauza durerii nu puteam să dorm. Atunci m-am gândit să
încerc terapia prin biorezonanță cu ajutorul aparatului Bio-Harmonex. În fiecare zi, timp de câteva zile,
am făcut terapie pe urmatoarele programe: nerv, os, durere, meridian.

Am fost surprinsă și fericită în același timp, pentru că durerea a dispărut. Bio-Harmonexul
este o bijuterie terapeutică de mare ajutor în casă, pentru întreaga familie.”

As. Med. Petruta Pistol

Alte marturii, gasite pe diverse situri web:

 O femeie bolnavă, în vârstă de 86 de ani, care avea tulburări de somn și de memorie și, în
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plus, suferea de inflamații ale articulațiilor mâinilor, spre sfârșitul verii a cumpărat aparatul
BIO-HARMONEX. În fiecare dimineață a aplicat o dată programul Nerves, în timpul zilei, de
două ori consecutiv, programul Pain, iar seara, înainte de culcare, programul Relax.

Datorită folosirii sistematice a BIO-HARMONEX-ului, acum doarme excelent, memoria i s-a
îmbunătățit simtitor, s-au redus durerile brațelor, astfel încât poate iarăși să îndeplinească
munci casnice, ceea ce pentru ea înseamnă foarte mult. Aceste modificări ale simptomelor i-
au influențat pozitiv și starea psihică.

 Un băiețel de 12 ani, jucător de tenis, este expus unei solicitări fizice și psihice mult mai mari
decât colegii săi de aceeiași vârstă. BIO-HARMONEX îl ajută în special prin utilizarea
programelor After Training și Immune. După concursuri, el se reface acum mult mai rapid și
rezistența fizică i-a crescut simțitor. Din fericire, progresul său nu este împiedicat de nici o
accidentare sau boală.

 O femeie de 65 de ani, cu piatră la fiere, din cauza durerilor tot mai puternice, în ciuda dietei
severe, tocmai se hotărâse să se supună unei intervenții chirurgicale când a descoperit
aparatul BIO-HARMONEX. După spusele sale, în cele trei luni dinaintea operației, datorită
utilizării sistematice ale programelor Digestion și Liver/Pancreas, starea ei s-a îmbunătățit
incredibil de mult. Programele nu numai că i-au calmat durerile, dar au eliminat și carențele
vitaminice și minerale, femeia putându-și relua activitatea cotidiană.

 Un manager de 35 de ani suferea de pe urma stresului de la serviciu. Ședințele sistematice
ce aveau loc la companie îl solicitau psihic foarte mult. De când soția sa a cumpărat BIO-
HARMONEX, a constatat că,dacă derulează în timpul discuțiilor programul Relax, este
capabil să ia decizii mult mai raționale și este mai puțin obosit. De asemenea, utilizarea
programului înainte de culcare îi asigură un somn liniștit și o dispoziție foarte bună dimineața.

BIOHARMONEX – MĂRTURIE EMIL DUMITRU, BUCUREȘTI

“Încă din 1980 am fost preocupat de energetica subtilă a corpului uman și am căutat să înțeleg
cauzele ce duc la slăbirea corpului, atât fizic, cât și psihic, și să găsesc o soluție cât mai naturală la
aceste probleme. Aceste căutări m-au determinat să încep să practic, la începutul anilor '90, o serie
de tehnici tradiționale chinezești cunoscute sub denumirea de qi-gong (practici energetice). Chinezii
cunosc și aplică principiile energeticii subtile (indirect perceptibile) de aproximativ 7.000 de ani, iar
aceste informații au devenit accesibile și occidentului abia în ultimele decenii.
Prin intermediul acestor practici mi-am rezolvat problemele de sănătate și, mergând un pas mai
departe, am căutat în ințelepciunea orientală răspunsul la întrebări fundamentale, precum cine și ce
sunt EU? În tratatele tradiționale chinezești, omul este văzut ca parte integrantă din natură. Între
macrocosmos (planetele) și microcosmos (atomi, energie, vibrație) există o relație de interacțiune
continuă și susținere reciprocă. Așadar TOTUL ESTE ENERGIE.

Această energie nu este direct perceptibilă (cu excepția celor antrenanți), dar stă la baza întregii
vieți. Corpul nostru este energie. Organismul uman este un sistem complex de energie și vibrații care
sunt în mod normal în echilibru și armonie, lucru reflectat de starea generală de sănătate și vitalitate.
Când energia este în armonie, corpul este sănătos, când energia circulă greu, este blocată sau are o
frecvență (vibrație) scăzută, apare boala.

Chinezii au constatat că anumite sunete din natură au o influență benefică în refacerea organelor
interne. Prin urmare, au atribuit fiecărui organ principal din corp un anume element din natură (apă,
aer, pământ, foc) și astfel a luat naștere TEORIA CELOR 5 ELEMENTE (al cincilea element fiind
spiritul). Am fost foarte fericit că descoperisem cum îmi pot menț ine echilibrul și armonia în organism.
Timp de 9 ani am exersat tehnicile de armonizare a energiilor, de menținere a relaxării mentale și
armoniei interioare. Am observat că, cu mult efort și perseverență, pot menține acest echilibru pe
durata întregii zile. Toate acestea presupuneau însă timp, exersare, focalizare și concentrare.

În timp, am înțeles că scopul meu este de a ajuta oamenii să fie sănătoși, împliniți, în armonie atât
cu ei înșiși, cât și cu cei din jur. Am început să fac tratamente, să aplic aceste tehnici și să observ
rezultatele benefice la cei pe care îi tratam. Însă toate acestea solicitau concentrare, focalizare și
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timp.
Acum aproximativ un an, un bun prieten, care între timp mi-a devenit și partener, a venit și mi-a

lăsat un pliant. Nu pot exprima în cuvinte bucuria pe care am simțit-o când am citit despre apariția în
occident a unui dispozitiv care acționează în câmpul electromagnetic al corpului. Aceasta ar fi o
descriere mai sofisticată a ceea ce reprezintă acum, pentru mine, BIOHARMONEX – MICUL
APARAT MIRACULOS.

Practic, BioHarmonex poate face instantaneu, ceea ce eu am atins printr-o practică asiduă de
nouă ani. A durat ceva timp până ce aparatul a fost disponibil în magazinul CaliVita, iar pe parcursul
întregii perioade de așteptare mi-am sunat aproape zilnic îndrumătorul să-l întreb dacă are vreo
veste. Între timp, am studiat cu atenție și am testat în familie produsele CaliVita. A început copilul,
care și astăzi, după aproape 1 an, este consumator fidel. Bineînteles, acum și pacienții mei se bucură
de calitatea superioară și de rezultatele produselor.

Revenind la Bioharmonex, a sosit ziua mult așteptată, când mi-am luat aparatul. Eram destul de
emoționat la gândul, că în sfârșit, știința a combinat teoriile tradiționale cu cercetarea modernă. Am
pornit aparatul și am simțit că emite un câmp electromagnetic. Ultima doză de scepticism mi-a fost
spulberată total când am simțit că aparatul functionează asupra fiecărui organ în parte, echilibrându-
le și armonizându-le. Așadar, miracolul devine realitate. Dacă mie mi-au trebuit ani de perseverență
pentru a ajunge la rezultate, acest aparat o poate face printr-o simplă apăsare de buton.

Incredibil, dar adevarat. Pe lângă efectul benefic al suplimentelor CaliVita asupra pacienților mei,
am observat imediat și efectul potentator al BioHarmonexului. Consider că acest aparat are o
valoare inestimabilă, este un adevărat miracol și de aceea fac tratamente combinate cu
BioHarmonex, fără a cere ceva în plus, bucurându-mă că pot oferi din acest miracol și celor care au
nevoie.

Soția a fost sceptică referitor la aparat, până când într-o zi durerile de cap au determinat-o să
testeze eficacitatea BioHarmonexului. Oare este chiar atât de miraculos? În numai 3 minute, pe
programul DURERE, miracolul s-a produs. Durerea a dispărut ca luată cu mâna. De când l-am primit,
aparatul este programat și ziua și noaptea să lucreze conform TEORIEI CELOR 5 ELEMENTE. M-am
bucurat să citesc recent un articol în revista CaliNews despre modul de programare a aparatului
conform TEORIEI CELOR 5 ELEMENTE. Acum, toți membrii CaliVita care și-au făcut cadou lor și
familiei lor BioHarmonexul, știu să beneficieze de eficiența sa la maximum.

Vă mulțumesc tuturor și, bineînțeles, companiei CaliVita pentru ocazia oferită de a fi mai buni
cu noi și cu cei din jur. Să zâmbim pentru că avem motive. Am descoperit un miracol pe care îl putem
transmite și celorlalți: CaliVita. Dacă în urmă cu ani de zile doar visam la un miracol precum
BioHarmonex, acum acest vis este realitate. Așadar, să avem grijă ce ne dorim, deoarece miracolele
la care visăm, gândim, tindem, devin realitate acum. AICI și ACUM.”

Emil Dumitru, Bucuresti
De ce merita sa cumparam un dispozitiv Bio-Harmonex?

Deoarece:

 Este un aparat pentru menținerea sănătății care poate fi manevrat foarte ușor. Aparatul este
economic deoarece are un acumulator reîncărcabil și deci, nu necesită cheltuieli ulterioare.

 În cazul accesării unui nou program, setările pot fi modificate fără probleme.
 Utilizarea aparatului nu solicită mult timp, deoarece este portabil și își poate exercita efectul

benefic în timpul activităților noastre obișnuite, ba chiar și în timpul somnului. Astfel, constituie
un sprijin eficient pentru menținerea sănătății și a condiției fizice și în cazul persoanelor active
și ocupate.

 Poate fi adaptat necesităților oricărui organism, stil de viață, bioritm – în funcție de cele
menționate se poate alege programul corespunzător.

 Este comod, estetic, portabil (ca un telefon mobil), poate fi plasat confortabil oriunde, la o
distanță de maximum 1,5 m (un aparat poate fi utilizat chiar de mai multe persoane deodată,
dacă folosesc același program).



27

 Îmbunătățește în mare măsură valorificarea (absorbția, asimilarea) suplimentelor alimentare
consumate zilnic.

 Poate fi utilizat de orice grupă de vârstă, deoarece nu prezintă riscuri și nu are efecte
secundare.

Alte articole despre Bio-rezonanta:

METODA DE MENȚINERE A SĂNĂTĂȚII SAU A " VIBRAȚIILOR ARMONIOASE " ȘI
REACORDAREA LOR ATENTĂ

În secolul al XXI - lea este deja perimat conceptul – susținut de cei care nu întelegeau legile
newtoniene ale fizicii – conform căruia lumea materială se compune din corpuri solide de sine
stătătoare și independente unul de altul. Azi, știința modernă postulează că lumea pe care o
percepem este un sistem armonios care, pe plan fizic, se bazează pe relații informaționale foarte
complexe. În interiorul acestuia, nici organismul uman nu este o simplă structură biochimică formată
doar din molecule, adică un corp fizic, ci – ca totul în univers – un amestec complex și totodată,simplu
de unde vibratoare. Suntem, prin urmare, martori la nașterea unei noi paradigme: din lumea formelor
statice, ne îndreptăm spre lumea dinamică a campurilor de energie.

Astăzi, specialiștii în biofizică moleculară susțin că fiecare celulă a organismului nostru este o
minusculă unitate electromagnetică . Din această cauză, orice tip de energie – fie ea mecanică sau
electromagnetică – care vine în contact cu materia reprezintă o informație ce generează forme și



28

declanșează o multitudine de reacții de răspuns. De asemenea, orice informație este capabilă să
genereze schimbări în organismul nostru.

F. A. Popp a făcut, încă din 1980, observația că, în celule, în decurs de numai câteva secunde, se
derulează miliarde de procese chimice. Este însă esențial să știm că fiecare proces biochimic este
precedat de o activitate electromagnetică.

CUM SE ÎMBINĂ CELE DOUA PROCESE ?

65-70% din organismul nostru este format din lichide. Schimbul continuu de informații care se
desfășoară atât în interiorul celulelor, cât și între ele, așa-numitul "taifas celular ", se datorează
legăturilor de hidrogen din moleculele de apă. Biomoleculele componente ale membranei celulare
(proteine, lipide – denumirea științifică fiind lipoproteine) reprezintă o parte organică a acelui sistem
de schimb care face posibilă comunicarea biologică dintre organismul viu și mediul înconjurător.
Moleculele sănătoase funcționează normal: acceptă vibrații cu proprietăți ordonate și bine definite,
adică recepționează " o emisie clară, fără perturbații ". Mai exact, frecvența, amplitudinea și specificul
pulsațiilor undelor care ating organismul (vibrații, oscilații, informații), cu alte cuvinte coerența lor
stabilește care va fi partea organismului în care se vor transforma în informații utile. Acele informații
cu care vor avea rezonanță comună vor fi receptate, eventual transmise mai departe. Restul de
informații va fi filtrat în spațiul intracelular.

CE ESTE REZONANȚA ?

În câteva cuvinte: oscilații cu aceeași frecvență. Cel mai simplu poate fi explicată cu ajutorul unui
exemplu din muzică. Dacă ciupim coarda unei chitare, ea vibrează și scoate un sunet. Cutia de lemn,
corpul chitarei, vibrează, intră în rezonanță cu sunetul și îl amplifică. Mai mult, sub efectul rezonanței
intră în vibrații și celelalte corzi.

În urma unor îndelungate cercetări, oamenii de știință au cartografiat parametrii specifici pentru
activitatea electromagnetică a diferitelor organe, care însoțesc funcționarea fiecărui organ, respectiv o
preced.
Aceasta a făcut posibilă realizarea unor aparate care să pareze efectele nocive sau perturbările
provenite din mediul înconjurător și să sprijine menținerea sănătății organismului și armonia vibrațiilor
sale, eficientizând chiar și procesele metabolice.

Organismul nostru trebuie să filtreze din mulțimea de informații care acționează permanent asupra
sa și să decidă care sunt dăunătoare și care favorabile.Toate informațiile care asigură tensiunea
membranară a celulei sănătoase (bio-electromotoare) sunt utile, pe când semnalele de sens opus pot
avea efecte nocive. Și suplimentele alimentare transmit organismului nostru informații, la fel ca și
substanțele utilizate în viața de zi cu zi: cosmeticele, medicamen-tele, textilele, bijuteriile – absolut
totul. Dacă asupra organismului nostru acționează, pe termen lung, un element nociv, echilibrul său
poate fi distrus.

CARE ESTE SOLUȚIA ?

Pentru menținerea vieții sunt indispensabile patru lucruri : aerul, apa, mișcarea și alimentația.
Fiecare dintre aceste elemente trebuie să fie de bună calitate. Mai ales o alimentație
necorespunzătoare ne poate deteriora starea generală, deoarece duce la suprasolicitare, oboseală și,
în final, la pierderea echilibrului, adică la dizarmonie, care, în zilele noastre, este considerată o boală.

Trebuie să cunoaștem influența alimentelor asupra organismului nostru. Această știință datează
de mii de ani; în Orient se știe cu exactitate care alimente dăunează unei anumite constituții și care o
fortifică. Ințelepciunea orientală mai spune că și sufletul trebuie hrănit. Deoarece sufletul este închis
în corp, fapt ce nu poate fi schimbat, dezvoltarea spirituală se poate realiza exclusiv prin intermediul
organismului. Dezvoltare nu înseamnă doar creșterea în înălțime și greutate, ci și cea neuropsihică,
iar alimentația este esențială în acest scop.

Astăzi, cultura occidentală recunoaște că atât plantele, cât și alimentele transmit organismului
nosrtu informații (chiar și spirituale). Fiecare aliment reprezintă o energie liberă. Fiecare nutrient are o
calitate proprie unică și un anumit câmp de oscilație. Aplicând aceste cunoștiințe, ne putem ține sub
control sănătatea.Trebuie să consumăm alimente și suplimente alimentare biologic active, care să
asigure funcționarea normală fizică și intelectuală a organismului nostru.
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Dar asta nu e tot! Pe baza cunoștiințelor de bioinformatică, este foarte important să aprovizionăm
canalele organelor, țesuturilor, celulelor cu stimulenți electromagnetici de o intensitate extrem de
joasă, care să asigure reglarea bilogică/biochimică. Acest șir de semnale care optimizează ghidajul
interior influențează, în mare măsură, eficiența proceselor metabolice, utilizarea și transformarea
substanțelor nutritive accedate în organism în energie (adenozin trifosfat , ATP) care menține în viață
celulele. În plus, asigură organismului o protecție eficientă împotriva energiilor negative și oscilațiilor
dăunătoare.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI REFERITOARE LA BIOHARMONEX

CATE PROGRAME POT RULA CONSECUTIV? TREBUIE SĂ SE FACĂ PAUZĂ ÎNTRE ELE ?
 Puteți rula consecutiv maximum 2-3 tipuri de programe fără să faceți pauză între ele, în

funcție de starea de sănătate. Același program poate fi rulat consecutiv de maximum două
ori.

DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL, CATE PROGRAME SUNT RECOMANDATE A FI RULATE
ZILNIC ?
 Zilnic, rulați 6-9 programe, în funcție de starea de sănătate. Efectul terapeutic nu poate fi

mărit peste acest număr. Esențial este ca procesele de adaptare a organismului să poată
urma terapia.

UNDE TREBUIE PUS APARATUL ?
 În general, aparatul trebuie plasat la 1,5 metri distanță de utilizator. În caz de dureri locale,

pentru vindecarea unor cicatrici, aparatul se plasează pe locul vătămat.
UTILIZAREA SA POATE FI RECOMANDATĂ SIMULTAN CU MEDICAMENTE SAU SUPLIMENTE
ALIMENTARE?
 Da, dar după un timp este indicat să vă adresați medicului pentru ca, o dată cu îmbunătățirea

sistemului de transmitere a semnalelor, doza inițială poate fi diminuată simțitor.
APARATUL POATE FI UTILIZAT ȘI PENTRU COPII ?
 Da, dar până la vârsta de trei ani poate fi tratată doar mama, deoarece amandoi au aceiași

aură.
CUM FUNCȚIONEAZĂ APARATUL?
 Cu ajutorul a două baterii tip AA
PÂNĂ CÂND POT FI UTILIZATE BATERIILE ?
 Până când observăm că lumina roșie, ledul, este aprinsă în continuu. Bateriile pot fi utilizate

în continuare încă mult timp, doar că nu mai pot asigura puterea necesară pentru rularea
programelor.

EXISTĂ AFECȚIUNI ÎN CAZUL CĂRORA UTILIZAREA APARATULUI NU SE RECOMANDĂ?
 În cazul implantării unui pacemaker cereți avizul medicului pentru utilizarea aparatului.
POT UTILIZA SIMULTAN MAI MULTE PERSOANE APARATUL ?
 Da, în raza câmpului de 1,5 metri.
POT APĂREA EVENTUALE SIMPTOME NEPLĂCUTE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII APARATULUI
(DE EX. SOMNOLENȚĂ, PRESIUNE LA NIVELUL CAPULUI)?
 Acestea sunt foarte utile din punct de vedere al efectului lor favorabil și este oportun a fi

menținute, deoarece și ele servesc la îmbunătățirea stării de sănătate.
CÂND SE RECOMANDĂ UTILIZAREA PENTRU PRIMA DATĂ A APARATULUI?
 Chiar și în scop preventiv, când încă nu au fost semnalate simptome patologice.
CUM PUTEM VERIFICA DACĂ APARATUL EMITE UNDE ELECTROMAGNETICE?
 Cu ajutorul unui aparat pentru măsurarea câmpului electromagnetic.

BioHarmonex - generatia a 3-a - este un dispozitiv modern care actioneaza in sfera
energetica a organismului uman, acolo unde se intampla toate fenomenele subtile
precursoare ale proceselor din corpul fizic.
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Deoarece orice disfunctie in corpul fizic este determinata de o dereglare in corpul energetic,
interventia in campul energetic cu ajutorul unui dispozitiv reglator din domeniul medicinei
cuantice poate preintampina sau trata problemele functionale sau organice de la nivelul
corpului fizic.


