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1. BIOREZONANTA- DEFINIŢIE

Tehnica de feedback prin biorezonanta -(BRFT-bioresonance feedback
technique) este o metoda terapeutica bazata pe o tehnologie care detectează si 
citeşte oscilaţiile ultrafine electromagnetice produse de fiecare molecula,
celula, organ, glandă sau sistem al organismului.
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BIOREZONANTA- ISTORIC

De 3000 de ani se ştia in medicina chineza ca energia influenţează direct
activitatea organelor si ca aceasta activitate este supusa unor vibraţii ritmice. Intre 
timp existenta meridianelor si blocajelor pe meridiane a fost dovedita si prin studii de 
medicina nucleara.

Cercetările in BRFT au fost incepute in 1923 de omul de ştiinţa rus Alexander
Gurwitsch continuate apoi in 1936 de astronomul si biologul american Gustav
Stromberg care a arătat ca dezvoltarea fiintelor vii este legata de existenta unor 
"unde nemateriale".

In 1975 fizicianul german dr. F. A. Popp dovedeşte emisia de bio-fotoni de către 
celulele vii. Tot el a arătat ca ADN este o mare magazie de bio-fotoni. Biochimistul 
Lehninger, laureat al Premiului Nobel, susţine ca organismul isi directioneaza
reacţiile chimice prin vibraţii electromagnetice (biofotoni) si ca nici o reacţie chimica 
nu poate avea loc daca un electron nu este activat de un foton cu o anumita lungime 
de unda si o anumita energie.

Cercetările recente făcut de dr. F. A.Popp si W. Ludwig arata ca si efectul
produselor homeopate este determinata de vibraţiile substanţelor in cauza. Prof. Dr. 
Cyril W. Smith, dr. R.S.V. Choy si dr. J.A. Monro (Univ. din Salford, Anglia) au 
dovedit ca reacţiile alergice pot fi neutralizate prin vibraţii electromagnetice de o 
anumita frecventa. Practic vibraţiile unui alergen pot fi absorbite apoi sunt supuse 
unei inversii electronice si retrimise către organism, simptomele alergiei dispărând in 
câteva minute.

Primul aparat pentru tratament a fost creat de dr. Franz Morell si Erich Rasche.
Prof. Dr. William Nelson a cules toate aceste informaţii ale predecesorilor sai si 

a dezvoltat cel mai sofisticat program de tratament prin biorezonanta SCIO. 
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2. BAZELE BIOREZONANTEI

Se ştie ca activitatea fiinţelor vii este acompaniata de apariţia 
constanta  a unui curent pulsativ alternativ slab, determinand existenta unui 
câmp  electromagnetic. Fara acest câmp electromagnetic, practic nu exista  
viata. Organismul moare.
         Viata pe pământ s-a dezvoltat intre poli electromagnetici ce 
rezonează cu  poli similari ale diferitelor forte din univers. Astfel 
componentele  moleculare, atomice ale celulelor vii se afla sub influenta 
unui câmp  electromagnetic oscilant determinat de cooperarea optima a 
multiplilor  poli electromagnetici cu componente ale unui spectru 
electromagnetic  oscilator ce vine din Univers, de la Soare si de asemenea 
de la planeta  noastră Pământ. 

Funcţiile normale ale organismului au loc in limitele unui câmp 
electromagnetic oscilant numit "câmp electromagnetic biologic". Fiecare  
acţiune externă, impuls sau răspuns al organismului este determinat de  
variaţiile  frecventei de vibraţie a componentelor celulare, dar aceste  
variaţii ale frecventei trebuie să se întâmple numai intr-un interval  biologic.
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3. BAZELE TERAPIEI PRIN 
BIOREZONANTA

Conceptul de diagnostic si tratament "bioinformational“ se bazează pe  detectarea 
centrilor sau sistemelor patologice cu poli electromagnetici  anormali, eliminarea 
acestora, precum si detectarea elementelor capabile sa oscileze in armonie cu 
frecvente electromagnetice normale.  Prin urmare, polii sistemului bioinformational
fiind in rezonanta cu componentele moleculare atomice si subatomice: protoni, 
neutroni, alte  particole, sunt capabili sa transporte si sa transmită informaţia necesara  
restabilirii funcţiei sănătoase a organismului. 

Terapia consta in corectarea funcţiilor organismului prin neutralizarea  
functiilor patologice si restabilirea celor fiziologice, modificările având  loc la nivel 
de celula. Aceasta metoda permite tratarea multor afecţiuni  fara intervenţia 
farmacoterapeutica (medicamentoasa).

Tratamentul biofizic este considerat metoda cea mai promiţătoare de  
imbunatatire a capacităţilor de autovindecare a organismului. Aceasta forma  de 
tratament este numita terapie prin biorezonanta si poate fi realizata cu  ajutorul 
dispozitivelor de biorezonanta.
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4. BIOHARMONEX-
Pentru sanatatea ta

BioHarmonex, menţine si restabileşte vibraţiile noastre armonioase.
Cu ajutorul terapiei prin biorezonanta, putem influenta  cu mare 

exactitate procesele biochimice care au loc in organismul nostru, fara a consuma 
substanţe dăunătoare.

Organismul uman este un sistem complex de energie si vibraţii care, când  
interactioneaza armonios sprijină si promovează starea generala de  sanatate.

Bazele terapiei prin biorezonanta. Cum tratează ?
Asa cum s-a amintit, organismul este o sursa de oscilaţii electromagnetice  

foarte slabe. Aceste oscilaţii sunt numite fiziologice sau armonice. Ele sunt  
specifice organismului sănătos.

Daca omul se imbolnaveste sau daca un organ incepe sa lucreze  
disproporţionat, apar surse de oscilaţii noi, patologice, care depăşesc  frecvenţele 
aflate in intervalul biologic.

Daca organismul nu poate readuce echilibrul intre fiziologic si patologic prin 
propria sa putere, reducând  frecventele patologice la un nivel minim, boala va 
progresa. Aparatul  primeste informaţia si separa semnalele fiziologice de cele 
patologice, prelucrează cu ajutorul unui sistem electronic in semnale terapeutice,
care apoi se retransmit pacientului. (homeopatia este o formă de terapie 
multirezonanta cum sunt si colorterapia, cristaloterapia, magnetoterapia, 
sonoterapia,etc.)
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5.INTREBARI FRECVENTE

Este periculos? Are efecte secundare?
Răspuns: 

NU!
Diferenţa faţă de medicina alopată este că terapia prin biorezonanta nu  

prescrie un tratament "orb" ca atunci când pacientului îi dam un  medicament. 
În acest caz, toate contraindicaţiile sunt bazate pe intoleranta  individuala.

Medicamentele scot organismul din intervalul biologic.
Biorezonanta este ca o terapie prin măsurătoare : emite/primeşte unde 

oscilatorii electromagnetice foarte slabe. (fenomen biofeedback).
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6.EFECTE FIZIOLOGICE

Din punct de vedere medical efectele câmpului magnetic pulsatil asupra
organismului sunt:

- îmbunătăţirea circulatiei = aport crescut de substanţe nutritive
- Aport crescut de oxigen in ţesuturi si celule
- Desfacerea blocajelor energetice
- Stimularea metabolismului si eliminarea deşeurilor metabolice
- Îmbunătăţirea energiei celulare
- Mobilizarea organismului pentru înlăturarea energiilor patologice
- Accelerarea proceselor de vindecare
- Activarea circulaţiei limfatice
- Activarea sistemului imunitar
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7. IN CE SITUAŢII TE AJUTA BRFT?

Prin folosirea tehnicii de biorezonanta nu este importanta DENUMIREA 
BOLII.

"Medicina holistica" doar stabileşte o imagine per ansamblu a stării de  
sănătate, cunoaşterea acelor sisteme sau organe care sunt afectate de o  
alergie, inflamaţie sau un proces degenerativ. 

Este mai importanta puterea de auto-vindecare a organismului, apoi să 
ştim unde sunt blocaje în autoreglare si care sunt factorii cauzali ai bolii. 

Inapoi la cuprinsDr. Etelka ANEBTAWI medic consultant Calivita International



8. LIMITE ALE TERAPIEI PRIN 
BIOREZONANTA

Deoarece afecţiunile sunt urmarea unor oscilaţii dizarmonice, rezulta  ca 
BRFT poate fi folosit in toate afecţiunile fara nici o  contraindicatie. De aceea se 
obţin rezultate pline de succes chiar si in  cele mai neaşteptate situaţii.  Totusi exista 
si câteva limite:

- Ţesuturile distruse sau aflate in faza avansata de distructie sunt imposibil de 
refăcut (ex. ditrugerea capului de femur intr-o coxartroza )

- Privarea organismului de minerale , vitamine , proteine ,grasimi, enzime, 
împiedica obţinerea succesului complect in tratament de aceea necesita  aport 
dinafară pentru ca ţesutul in cauza sa aibă suportul de rezonanta.

- Un pacient care nu vrea sa se vindece poate negativa BRFT.
- Antialgicele , stimulentele , alcoolul -24 de ore înainte si

dupa tratament interfera cu câmpul nervos, implicat in BRFT. Medicamente
precum: aspirina, antiinflamatoare (viox, codeine ), si alcoolul, cafeaua , ceaiul 
negru, produsele cofeinizate, pot anula efectul terapeutic electromagnetic. Unele 
antialgice sau dimpotrivă stimulente (ex.: cofeina ), pot agita sistemul nervos 
determinând un grad de incoerenta care sa întrerupă semnalul BRFT subtil.
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9. ASPECTE PRACTICE

In timpul tratamentului poţi sa nu simţi nimic sau poţi sa ai o senzaţie de
furnicaturi, de incalzire sau de relaxare.

Locurile cu procese inflamatorii vechi care nu sunt inca vindecate (ex.:
dinti, tăieturi,) pot fi mai sensibile.

In timpul tratamentului, sunt folosite numai vibraţiile organismului pentru 
autoreglare, aşadar, organismul nu primeşte nimic străin de la aparat.

Materialele toxice care rezulta in urma tratamentului trebuiesc eliminate  
cat mai rapid posibil pe cale renală, digestivă, sau piele. De aceea după
asemenea şedinţe se impune sa beţi cantităţi mari de lichide, sa asiguraţi
tranzitul intestinal (combaterea constipatiei ), sa faceţi dus sau baie.

Tratamentul poate consta in mai multe şedinţe de aprox. 45-60 minute, iar
şedinţa să aibă mai multe trepte terapeutice, aceasta in funcţie de statusul 
sănătăţii d-voastra.

BRFT nu exclude cooperarea d-voastra in procesul de vindecare. 
Pentru un succes deplin, ceea ce a produs boala trebuie eliminat din viata d-
voastra aşa că un nou stil de viata este aproape obligatoriu.
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10. REACTII FIZICE LA BRFT

- NEDUREROS
- FARA REACŢII ADVERSE (nici un caz de reacţii adverse pana in prezent). In timpul 
sau după tratament pot sa apară unele reacţii si acestea  trebuiesc intodeauna notate pentru 
a putea fi interpretate.

- greaţa ,eruptii cutanate, dacă in organism sunt multe toxine si aparatul a indus 
eliminarea acestora. Cu cat in organism sunt mai multe toxine, cu atat este mai mare 
reacţia organismului (este necesar sa beti mai multa apa. Accelerarea unor simptome 
daca organismul este foarte stresat (stress geopat).
- REACTIILE DE VINDECARE: relaxare , somnolenta ,incalzirea / răcirea
extremitatilor, tegumente umede, transpiraţii, febra, roseata, dureri usoare , puls rapid. 
Sunt TEMPORARE si fac parte din procesul vindecării ACTIVAREA UNOR PROCESE 
CRONICE -un sistem de apărare slăbit trebuie reintarit. El va activa si boala (o va 
recunoaşte ) si numai după aceea va incepe procesul de vindecare.
- ACTUALIZAREA UNOR BOLI EXISTENETE ÎNAINTEA TERAPIEI - o boala 
netratata corespunzator in trecut; sistemul de apărare refăcut ,insanatosit, recunoaste 
boala, apar semnele si trebuie sa se facă tratamentul.
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11. PROGRAME partea I

- COPIL - are efect benefic asupra funcţiilor care sprijină dezvoltarea sanatoasa a 
organismului copiilor, inclusiv a diviziunii celulare, imbunatatirii capacităţii mentale si 
inteligentei, instalarii condiţiilor necesare pentru funcţionarea eficienta a sistemului 
imunitar.

- IMUNITATE- program pentru intarirea sistemului imunitar.

- ÎNTINERIRE - sprijină sistemul antioxidativ al organismului si
încetineşte îmbătrânirea celulara.

- HORMONI - protejează sistemul hormonal la femei. Uşurarea activităţii receptorilor 
de hormoni

- DURERE - ajuta la ameliorarea durerilor (efect analgetic general) si cresterea
tolerantei la durere. Previne si reduce durerea cauzata de leziunile si convulsiile acute, 
precum si de afecţiunile cronice ale incheieturilor , si sporeşte efectul medicamentelor 
administrate. Are un subprogram eficient pentru ameliorarea durerilor de cap.
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PROGRAME partea II

- RELAXARE- pentru relaxare.(împotriva impactului negativ al stressului  asupra stării 
generale (SE RECOMANDA FOLOSIREA ZILNICA A PROGRAMULUI RELAX)

- NERVI - pentru optimizarea proceselor nervoase si îmbunătăţirea concentraţiei.  Persoanele 
implicate in activităţi intelectuale si studenţii care se  pregătesc pentru examene isi pot 
îmbunătăţi considerabil performanta. Foarte folositor pentru corectarea disfuncţiilor sistemului 
nervos central cauzate de circulaţia neregulata din creier. Recomandat si in stări depresive (ca 
terapie suplimentara)

- SLĂBIRE - folosirea regulata a dispozitivului ajuta la scăderea in  greutate, sprijină 
detoxifierea si procesele metabolice, precum si descompunerea ţesutului gras.

- DETOXIFIRE - Ajută ficatul, rinichii, intestinul gros. De folosit de toţi cei din zone cu poluare 
accentuată.
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PROGRAME partea III
- OCHI/VEDERE - regenerare oculara, program pentru imbunatatirea vederii.

- CIRCULAŢIE - sistemul cardiac si circulator.

- RESPIRATOR - program pentru sprijinirea sistemului respirator.  Cele mai
bune rezultate se obtin daca programul se aplica dis de dimineaţa intre 3 si 5 , sau
după masa , intre 15 si 17, deoarece in aceste perioade plamanii funcţionează la 
maximum conform "ceasuui biologic ".

- DIGESTIE - cele mai bune rezultate se obtin când programul este rulat in  
timpul meselor sau intre mese. Programul poate fi utilizat de câteva ori pe zi. Se 
recomanda tuturor, dar in special persoanelor care au probleme digestive  si
disfunctii metabolice (acest lucru inseamna un mare număr de personae  deoarece
eficienta procesului de digestie descreşte proporţional cu  inaintarea in vârsta)

- FICAT/ PANCREAS - ajuta la imbunatatirea procesului digestiv , iar cele
mai bune rezultate sunt obţinute când se aplica intre mese , intre orele 9  si 13 sau
intre 21 si 1.
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PROGRAME partea IV

- PIELE - program, pentru tratamentul afecţiunilor pielii.
Este folosit si ca terapie suplimentara in tratarea dereglărilor hormonale.

- URINAR - pentru organele tractului urinar. Acest program previne si 
indeparteaza cauzele bolilor si dereglărilor renele si urinare .Cele mai bune 
rezultate se obţin daca programul este aplicat dimineaţa devreme sau după 
amiaza târziu , conform " ceasului rinichilor“

- OASE/COLOANĂ - programul este conceput in special pentru prevenirea
osteoporozei si pentru menţinerea integrităţii ţesutului osos. De asemenea
este foarte eficace ca terapie suplimentara in fizioterapie.
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PROGRAME partea V

- POSTANTRENAMENT - accelerează procesele de regenerare după antrenament,
minimizeaza oboseala si conferă o forma fizica de zile mari. Se recomanda
sportivilor de performanta si celor care isi doresc imbunatatirea capacitatilor fizice. 

Se utilizează după antrenament pentru tratamentul traumelor , regenerarea 
ţesutului muscular si ameliorarea stării de oboseala.

- MERIDIAN - stimulează simultan toate meridianele si le armonizează.

- BIORITM - program pentru armonizarea bioritmului; ajuta de asemenea la
optimizarea activităţii nervoase. Se recomanda in special persoanelor care
calatoresc mult si se confrunta cu modificări frecvente ale zonelor climatice.
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12. Informatii utile:

Programele MERIDIAN si BIORHYTM pot fi folosite de câteva ori pe zi de toţi cei care 
vor pur si simplu" sa se simtă bine".

Pentru anumite afecţiuni, folosirea dispozitivului BioHarmonex se  recomanda de-a lungul 
întregii vieţi. Printre aceste afecţiuni se număra:  osteoporoza, sindromul Behcet (unirea ţesutului 
osos si a coloanei  vertebrale) diabetul de tipul 2 (Diabetes mellitus), modificarile degenerative 
ale ţesutului conjunctiv (afecţiunile soldului, diverse  dereglari ale ţesutului conjunctiv, ingustarea
venelor , reducerea  capacitatii mentale etc.)

Dispozitivul BioHarmonex , cuplat cu un stil de viata sănătos si un tipar  nutriţional sănătos, 
dar si cu suplimente alimentare adecvate si exerciţii  fizice regulate, reprezintă de departe, cel mai 
eficient mod de  stabilire si menţinere a homeostaziei organismului, a sănătăţii fizice si mentale.

Cele mai bune rezultate se obţin când folosirea dispozitivului BioHarmonex este corelata cu 
suplimentele alimentare adecvate (conform listei de mai  jos ), pentru că acestea se potenţează 
reciproc excelent. 
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13. SUPLIMENTE ALIMENTARE 
RECOMANDATE
- COPIL - Lion Kids . Mulţi Lion Kids , Vital A , B, AB, 0, Polinesian Noni Juice.
- IMUNITATE - Imune Aid , VirAgo , Ocean 21, Bee Power , Vital A , B, AB, 0, Polinesian Noni Juice.
- ÎNTINERIRE - Ocean 21, Oxi Max , Energy & Memory , Vital Man- Woman, Mega Protect 4 Life , Co Q 10 .
- HORMONI - Vital Woman, Menopausal Formula , Ocean 21, Mega E .
- DURERE - White Willow, Polinesian Noni Juice, Triple Pot. Lecithin, Shark Aid, Detox Patch
- RELAXARE- Rhodiolin, Stress Management B Complex , Polinesian Noni Juice, Ocean 21, Vital Man ,Vital Woman
- NERVI - Energy & Memory , Stress Management B Complex , Mega B Complex , Triple Pot. Lecithin.
- SLĂBIRE - Nopalin , Chromium Max , Trimex , Xenaform + Advanced Fat Burners, L- Carnitine, Slim Formula .
- DETOXIFIERE - Ocean 21, Liver Aid , Purre Yucca , Smokerade , Nopalin, Detox+Patch, Liquid Chlorophill.
- VEDERE - Beta Carotene ,Lutein , Protect 4 Life , Mega Protect 4 Life , C 1000, Ocean 21.
- CIRCULATIE- Omega 3, White Willow , Cholestone , Super Q 10 , Oxy Max , C Plus.
- RESPIRATOR- Oxy Max , Ocean 21, Smokerade , Polinesian Noni Juice, C 1000.
- DIGESTIE- ParaProtex , Nopalin , AC Zymes , Digest Ease , Liver Aid .
- FICAT/ PANCREAS - Liver Aid , L-Arginin , Digest Ease , Chromium Max , ParaProtex .
- PIELE - Ocean 21, Oxy Max , Evening Primrose Oil, ParaProtex , Pure Yucca .
- URINAR- VirAgo , Pro State Power , Green Care, Garlic & Parsley, ParaProtex.
- OASE/COLOANĂ - Strong Bones ,Power Mins , Ocean 21, Vital A , B, AB, 0 .
- POSTANTRENAMENT - Oxy Max , Energy & Memory , Power Mins , Super Mega 50, C 1000 .
- MERIDIAN - Ocean 21, Oxy Max , Polinesian Noni, Mulţi vitamine.
- BIORITM - Super Soya Lecithin, Triple Potency Lecithin , Ocean 21,  Polinesian Noni Juice.
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14.Principalele caracteristici ale 
NOULUI aparat BioHarmonex
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Principalele caracteristici ale Principalele caracteristici ale 
NOULUI aparat BioHarmonexNOULUI aparat BioHarmonex

NOUL tip de BioHarmonex:
• Formă elegantă şi estetică;
• Dotat cu DISPLAY (ecran);
• 20 programe-simfonii. Programele au 

fost actualizate;
• S-au adăugat subprograme NOI, cu 

ajutorul cărora programele-simfonii 
sunt mult mai complexe şi sofisticate ;
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Principalele caracteristici ale Principalele caracteristici ale 
NOULUI aparat BioHarmonexNOULUI aparat BioHarmonex

NOUL tip de BioHarmonex :
• Fiecare program conţine subprograme, 

având ca scop protecţia împotriva 
electro-smogurilor (e-smog);

• Durata programelor diferă:  între 28:04
şi 51:42 minute;
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Principalele caracteristici ale Principalele caracteristici ale 
NOULUI aparat BioHarmonexNOULUI aparat BioHarmonex

Parametri tehnici ai NOULUI tip de BioHarmonex :
• DISPLAY: LCD 132X64 pixeli
• TIPUL SEMNALULUI: Câmp elecromagnetic pulsator
• FORMA SEMNALULUI: rectangular
• FRECVENŢA: 1 Hz – 200 kHz
• PUTEREA CÂMPULUI MAGNETIC: 10 micro Tesla 
• SURSA DE ENERGIE

• Acumulator Litiu Polymer, autonomie: 3-4 zile
• EFECTELE Terapeutice într-o rază de 1.5-2 m 

(DEPINDE DE PROGRAM ŞI DE VÂRSTA BIOLOGICĂ A
UTILIZATORULUI)
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Lista programelorLista programelor
DURATA PROGRAMULUI (minute)

1) COPIL – (29:18);
2) IMUNITATE (32:26);
3) ÎNTINERIRE (30:12);
4) HORMONI (35:50);
5) DURERE (33:00);
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Lista programelorLista programelor
DURATA PROGRAMULUI (minute)

6) RELAXARE – (41:26);
7) NERVI - (51:42);
8) SLĂBIRE - (25:57);
9) DETOXIFIERE - (26:25);

10) OCHI / VEDERE - (36:23);

Prof. SzedlProf. Szedláákk--VadVadóócz cz ValValééria ria M.D., Ph. D.M.D., Ph. D. Inapoi la cuprins



Lista programelorLista programelor
DURATA PROGRAMULUI (minute)
11) CIRCULAŢIE – (34:02);
12) RESPIRATOR - (33:25);
13) DIGESTIE- (27:21);
14) FICAT/PANCREAS –(32:34);
15) PIELE - (30:39);
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Lista programelorLista programelor

DURATA PROGRAMULUI (minute)

16) URINAR – (31:07);
17) OASE / COLOANĂ (28:04);
18) POSTANTRENAMENT- (31:55);
19) MERIDIAN – (28:52);
20) BIORITM - (29:18);

Prof. SzedlProf. Szedláákk--VadVadóócz cz ValValééria ria M.D., Ph. D.M.D., Ph. D. Inapoi la cuprins



MODUL DE FUNCMODUL DE FUNCŢŢIONARE A IONARE A 
NOULUI APARAT BIOHARMONEXNOULUI APARAT BIOHARMONEX

ARE MAI MULTE MODURI DE FUNCŢIONARE :
1) MODUL ACTIV –aflat în funcţionare

(apăsând 2-3 secunde pe butonul ON/OFF, 
aparatul începe să funcţioneze);

2) MODUL STAND-BY – sfârşitul funcţionării 
(se apasă scurt butonul ON/OFF al 
aparatului aflat în stare de fucţionare);
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MODUL DE FUNCMODUL DE FUNCŢŢIONARE A IONARE A 
NOULUI APARAT BIOHARMONEXNOULUI APARAT BIOHARMONEX
• Programul aflat în derulare poate fi 

întrerupt prin apăsarea butonului SELECT 
timp de aproximativ 2 secunde;

• Există posibilitatea alegerii de limbi diferite 
pentru afişaj :

      engleză, germană, spaniolă, italiană, 
poloneză, maghiară, cehă, slovacă, 
slovenă, bosniacă, croată, sârbă, română, 
rusă şi bulgară;
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MODUL DE FUNCMODUL DE FUNCŢŢIONARE A IONARE A 
NOULUI APARAT BIOHARMONEXNOULUI APARAT BIOHARMONEX

MODALITĂŢI :

3) FUNCŢIONARE-AUTOMATĂ
(este gândită pentru derularea automată a 

programelor alese);
În cazul setării programului Automat 

NOUL aparat BH este fără sonor în 
timp ce se derulează programul ales. 
Apăsând butonul UP, se activează 
programul sonor.
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MODUL DE FUNCMODUL DE FUNCŢŢIONARE A IONARE A 
NOULUI APARAT BIOHARMONEXNOULUI APARAT BIOHARMONEX

• Preprogramare AUTOMATĂ în avans – aparatul  
permite şi programare în AVANS:
ZIUA şi ORA dorite

• Aparatul permite şi o PROGRAMARE MULTIPLĂ, 
dar rulează numai un singur program ! 

NOTĂ:
DERULAREA SIMULTANĂ A PROGRAMELOR   AR 
PUTEA DIMINUA EFECTUL BENEFIC AL 
PROGRAMULUI ALES !!
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MODUL DE FUNCMODUL DE FUNCŢŢIONARE A IONARE A 
NOULUI APARAT BIOHARMONEXNOULUI APARAT BIOHARMONEX

NOTĂ !
• În timpul utilizării modului de funcţionare AUTOMAT se 

recomandă adaptarea acestuia la „CEASUL CHINEZESC 
al ORGANELOR”, pentru alegerea timpului adecvat. 

• Recomandări privind alegerea timpului:  ori la activitatea  
MAXIMĂ (DE VÂRF)  a organului respectiv sau la 
MERIDIANUL acestuia, ori la activitatea MINIMĂ a 
organului (cu 12 ore mai devreme sau mai târziu decât 
funcţia de vârf a organului respectiv).
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VVă ă mulmulţţumesc pentru atenumesc pentru atenţţieie..
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Modalitate de comanda

Pentru a comanda acest produs, va invitam sa accesati pagina:

http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm

Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne dati un email:

info@terapii-naturiste.com

 
Dan Paunescu
http://www.terapii-naturiste.com

http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm
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