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 Informacja prasowa  

Warszawa, 5.07.2021r. 

Poprawa mikrokrążenia – nowa terapia w Biowitalnym SPA Manor House 

 

Bemer to urządzenie z dziedziny medycyny 

fizykalnej, które regulując mikrokrążenie 

organizmu pod wieloma względami 

pozytywnie wpływa na stan zdrowia, 

odporność, sen i dobre samopoczucie, a tym 

samym prowadzi do lepszej jakości życia.  

BEMER Mikrokrążenie jest nowością 

w holistycznym SPA mazowieckiego kompleksu 

Manor House. Urządzenie służy do Fizykalnej 

Terapii Naczyniowej całego organizmu, 

skutecznie stymuluje mikrokrążenie, czyli przepływ krwi w najmniejszych naczyniach krwionośnych 

(kapilarach), co wspomaga najważniejsze mechanizmy regulacyjne organizmu, procesy leczenia, 

zdrowienia i regeneracji. Jest dobrym uzupełnieniem dla licznych zabiegów i wskazań leczniczych. 

Sprawdza się w terapii bólu, skóry i profilaktyce powikłań cukrzycowych. 

Pole magnetyczne generowane przez Bemer na poziome molekularnym i komórkowym usprawnia 

przepływ krwi w obrębie mikrokrążenia poprawiając transport tlenu i substancji odżywczych do tkanek. 

Wspomaga też detoksykację organizmu przez wydajniejsze usuwanie toksyn i produktów przemiany 

materii ze wszystkich komórek. Urządzenie stymuluje naczynia krwionośne, gdzie zachodzą pierwsze 

reakcje immunologiczne organizmu oraz inicjowane są procesy regeneracyjne. 

Wśród efektów poprawiającej mikrokrążenie terapii Bemerem warto wymienić: 

- usuwanie objawów przewlekłego zmęczenia, redukcja skutków niewłaściwego trybu życia: stresu, 

błędów dietetycznych, braku ruchu, zaburzeń snu,  

- niwelowanie skutków stresu, wspomaganie leczenia nerwic i depresji, 

- poprawa koncentracji, wydajności fizycznej i umysłowej oraz jakości 

snu, 

- działanie przeciwobrzękowe, przyspieszenie gojenia się ran i 

wchłaniania się krwiaków,  

- wspomaganie leczenia chorób skóry, naprawa uszkodzeń skóry, mięśni 

i ścięgien,  

- szybsza regeneracja po treningu i poprawa wytrzymałości, ulga 

w dolegliwościach bólowych, 

- działanie przeciwstarzeniowe (odmłodzenie tkanek i usuwanie 

nadmiaru wolnych rodników) oraz regulacja masy ciała (usprawnienie 

przemiany materii), 

- a także ogólna poprawa stanu zdrowia, odporności i samopoczucia.  

http://www.manorhouse.pl/
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 „Bemer skutecznie stymulując mikrokrążenie poprawia działanie całego organizmu. Regeneruje go, 

oczyszcza, odmładza, usprawnia funkcje systemu limfatycznego i odpornościowego, ponieważ dotlenia 

i odżywia tkanki oraz wspomaga usuwanie wolnych rodników i toksyn. Usprawnienie mikrokrążenia 

uaktywnia najważniejsze mechanizmy regulacyjne organizmu zapewniające profilaktykę, procesy 

leczenia, zdrowienia i regeneracji, jest stosowane jako terapia bólu, skóry, przy zapobieganiu m.in. 

powikłań cukrzycowych. Terapię najlepiej stosować seriami, w naszych Gabinetach Bioodnowy 

zalecamy zacząć od pakietu trzech ośmiominutowych zabiegów. Potem można wzmacniać i wydłużać 

program naprawczy. Warto go powtarzać, bo zdrowe mikrokrążenie, jest podstawą zdrowia wszystkich 

organów, a więc i zdrowia całego organizmu”. – tłumaczy Grażyna Wrona, Prezes Manor House SPA.  

Już w czasie jednej terapii, następuje usprawnienie zaburzonej naczynioruchowości, czyli mechanizmu 
odpowiedzialnego za przepływ krwi w mniejszych naczyniach krwionośnych oraz naczyniach 
włosowatych na całej długości ponad 100 000 kilometrów naczyń krwionośnych. Kiedy krążenie 
przebiega prawidłowo, komórki krwi zaopatrują tkanki i narządy w substancje odżywcze, witaminy, 
minerały, hormony i tlen, a w drodze powrotnej usuwają z tkanek i organów produkty przemiany 

materii, metale ciężkie i inne toksyczne substancje. 
Terapia BEMER wspomaga detoksykację 
organizmu, regulację gospodarki wodnej, regulację 
parametrów krwi (w tym poziomu cukru oraz 
cholesterolu), wzmocnienie naczyń krwionośnych, 
regenerację uszkodzonych komórek i tkanek. 
Dzięki temu liczne procesy, które zachodzą w 
organizmie, zaczynają przebiegać sprawniej, co 
przekłada się na poprawę zdrowia i ogólnej 
kondycji organizmu. 

Terapia Bemerem - certyfikowanym na terenie Europy i w USA urządzeniem medycznym (posiada znak 
CE zgodny z dyrektywą UE 93/42/EEC) - poprzez poprawę mikrokrążenia ma pozytywny wpływ na 
wszystkie układy. Jest wskazana dla osób z problemami krążenia i mikrokrążenia, zarówno 
wspomagająco przy procesach leczenia dla osób przewlekle chorych, jak i jako profilaktyka chorób 
układu krążenia dla osób zdrowych. Jest polecana wszystkim niezależnie od wieku, zwłaszcza osobom 
zmęczonym, zestresowanym oraz potrzebującym poprawy zdrowia i odporności. Podnosi biowitalność 
organizmu i eliminuje nadmiar wolnych rodników, co jest niezwykle ważne przy dbaniu o młody 
wygląd. Jest doskonałym wsparciem również dla sportowców, ponieważ przyspiesza odkwaszanie 
mięśni po treningach, podnosi sprawność organizmu, dotlenia go, zwiększając tym samym wydolność.  

Z terapii Bemerem można skorzystać w Biowitalnym SPA hotelu Manor House SPA. To znakomite 
uzupełnienie szeregu dostępnych tu energetycznych terapii, m.in. Terapii Multifalowej 
z wykorzystaniem lampy Rife’a i oscylatora Lachovsky’ego, która działa kompleksowo na organizm, 
oczyszcza go, wzmacnia i stymuluje do samoleczenia; plazmowego systemu Keshego; Platformy 
wibracyjnej Schumanna; Terapii na Kryształowym 
Łóżku (prawdopodobnie jedynym ogólnodostępnym 
w Polsce) czy autorskiej Terapii Biowitalnej. 
Wszystkie te metody są naturalne, działają 
holistycznie na organizm i sprzyjają poprawie 
zdrowia, odporności i dobremu samopoczuciu, 

a także osiągnięciu równowagi i homeostazy 
(samoregulacji procesów biologicznych) organizmu. 

Więcej na ten temat: www.manorhouse.pl 

http://www.manorhouse.pl/
http://www.manorhouse.pl/
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- Koniec –  
Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i dobrą energią  

Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów i czterogwiazdkowym hotelem  
w zabytkowej Stajni Platera oraz Termach Zamkowych jest enklawą spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w 
Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w. jako jedyny Polak został wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w 
Rzymie. Manor House SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom. Najlepsze od lat holistyczne SPA w Polsce słynie z 
paramedycznych pobytów dla zdrowia, autorskiego programu odmładzającego Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®, energetycznych 
terapii w Gabinetach Bioodnowy, seansów w Łaźniach Rzymskich, bezchlorowego basenu z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 
prozdrowotnych kąpieli ofuro, w tym romantycznych dla dwojga w wannach Duo Ofuro by Manor House oraz koncertów na misy i gongi 
tybetańskie. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz wg 
„Diety Życia”. Urokliwie położony kompleks wyróżnia naturalne środowisko wolne od smogu, położenie w centralnej Polsce z dogodnym 
dojazdem, własne lądowisko dla śmigłowców, a także 10-hektarowy, zabytkowy park z pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem 
Medytacji i Witalną Wioską® SPA oraz własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni. To Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym 
oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.   
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