
NOWA TERAPIA MAGNETYCZNA 
W BIOWITALNYM SPA

 BEMER Mikrokrążenie – nowość w holistycznym SPA mazowiec-
kiego kompleksu Manor House – to urządzenie, które służy do 

Fizykalnej Terapii Naczyniowej całego organizmu, skutecznie stymuluje 
przepływ krwi w najmniejszych naczyniach krwionośnych (kapilarach), 
a tym samym wspomaga najważniejsze mechanizmy regulacyjne organi-
zmu, procesy leczenia, zdrowienia i regeneracji. Jest dobrym uzupełnie-
niem dla wielu zabiegów i wskazań leczniczych, sprawdza się też 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. Wspo-
maga detoksykację organizmu przez wydajniejsze usuwanie toksyn 
i produktów przemiany materii ze wszystkich komórek. Urządzenie sty-
muluje naczynia krwionośne, gdzie zachodzą pierwsze reakcje immu-
nologiczne organizmu i są inicjowane procesy naprawcze.
Terapia z wykorzystaniem Bemera, stymulując mikrokrążenie, poprawia 
działanie całego organizmu: regeneruje go, oczyszcza, odmładza, wspo-
maga regulację gospodarki wodnej i parametrów krwi (w tym poziomu 
cukru oraz cholesterolu), wzmocnienie naczyń krwionośnych, regenera-
cję uszkodzonych komórek i tkanek, usprawnia też funkcje systemu lim-
fatycznego i odpornościowego. Najlepiej stosować ją seriami i powtarzać, 
ponieważ prawidłowe mikrokrążenie jest podstawą zdrowia wszystkich 
organów, a więc i zdrowia całego organizmu. 
Terapia jest wskazana dla osób z problemami krążenia i mikrokrąże-
nia, wspomagająco przy procesach leczenia dla osób przewlekle chorych 

i w profilaktyce chorób układu krążenia dla osób zdrowych. Jest polecana 
wszystkim, niezależnie od wieku, zwłaszcza osobom zmęczonym, zestreso-
wanym oraz potrzebującym poprawy zdrowia i odporności. Podnosi bio-
witalność organizmu, dotlenia i odżywia tkanki oraz wspomaga usuwanie 
wolnych rodników i toksyn, co jest kluczowe przy dbaniu o młody wygląd. 
Terapia Bemerem znakomicie uzupełnia dostępne w Biowitalnym SPA 
Manor House energetyczne terapie: 
–  Terapię Multifalową: działa kompleksowo na organizm, oczyszcza go, 

wzmacnia i stymuluje do samoleczenia; 
–  plazmowy system Keshego: wyrównuje energetykę organizmu 

i wspomaga naturalne mechanizmy zdrowotne człowieka;
–  Platformę wibracyjną Schumanna: pozwala na przywrócenie natu-

ralnego rytmu organizmu, harmonizuje ciało i uspokaja umysł;
–  Terapię na Kryształowym Łóżku: wzmacnia przepływ energii w orga-

nizmie i dobroczynnie wpływa na zdrowie;
–  autorską Terapię Biowitalną: energetyzująca sesja w Komnacie 

Biowitalności, która łączy działanie: magneto-, termo-, muzyko-,  
lito- i jonoterapii.

Wszystkie te terapie działają holistycznie na organizm i sprzyjają poprawie 
zdrowia i odporności oraz dobremu samopoczuciu, a także osiągnięciu rów-
nowagi i homeostazy, czyli samoregulacji procesów biologicznych organizmu.

www.manorhouse.pl

BEMER, regulując mikrokrążenie, pozytywnie wpływa na organizm, poprawia stan 
zdrowia, odporność, sen i samopoczucie, co prowadzi do lepszej jakości życia


