
TERAPIA MULTIFALOWA  
– sposób na wzmocnienie organizmu 

 W Biowitalnym SPA, w mazowieckim kompleksie Manor Ho-
use, wprowadzono Terapię Multifalową, która wykorzystuje fale 

plazmowe i dźwiękoterapię z rezonansem współczulnym. Rewitaliza-
tor MWO łącząc działanie wielofalowego oscylatora i plazmoterapii 
Rife’a kompleksowo wpływa na organizm i  stymuluje układ od-
pornościowy do koncentrowania energii w celu neutralizacji toksyn. 
Plazmoterapia likwiduje patogeny (wirusy, grzyby i bakterie choro-
botwórcze), z kolei stosowanie wysokich częstotliwości leczy szybko 
i skutecznie ból fizyczny i infekcje, przyspiesza też gojenie się ran.

Wielofalowa terapia MWO znacznie przyspiesza proces zdrowienia 
w organizmie człowieka, działa przeciwbólowo, przeciwstarzenio-
wo i odmładzająco. Stosowana w przypadku rekonwalescencji po-
operacyjnej może skrócić czas leczenia nawet o 50%. Podczas terapii 
dochodzi do detoksykacji i usuwania metali ciężkich, napięcia skóry 
i redukcji zmarszczek, a także poprawy cery przy trądziku, pającz-
kach, żylakach czy plamach. Oscylator Lakhovsky’ego 220/240 po-
przez ujemny ładunek elektryczny depolaryzuje błony komórkowe 
i usuwa skutki przeciążenia psychicznego i fizycznego elektryczno-
ścią. Jako urządzenie rezonansowe generuje szerokie spektrum czę-
stotliwości z subtelnymi, harmonicznymi dźwiękami, które wpływają 
na każdą komórkę w organizmie synchronizując je z częstotliwościa-
mi zdrowych komórek. Jego działanie wzmacnia lampa plazmowa 
Rife Phanotron 60, która wypełnia pomieszczenie pozytywnymi 

częstotliwościami. Leczenie Rife’a polega na wysyłaniu impulsu o tej 
samej częstotliwości elektromagnetycznej, jaką ma choroba w celu 
eliminowania chorych komórek, przyspieszenia powrotu do zdrowia 
i osiągnięcia głębokiego odprężenia dzięki falom dźwiękowym. 

Połączenie działania tych dwóch urządzeń w jednej terapii sprzyja usu-
waniu chronicznego zmęczenia, głębokiej relaksacji i dobremu samo-
poczuciu, łagodzi też depresję i  wspomaga regenerację osłabionego 
po chorobie organizmu. Rewitalizator jest stosowany przez terapeutów 
i lekarzy na całym świecie przy: braku odporności, depresji, bólu, stresie, 
gojeniu ran, bezsenności, artretyzmie, astmie, niedokrwistości, miażdży-
cy, zapaleniu żył i tętnic, anginie, guzach nowotworowych i wszystkich 
rodzajach raka. Plazmoterapia oddziałuje na cały organizm jednocze-
śnie, zarówno na patogeny w układzie krążenia, jak i w układzie nerwo-
wym. Przeciwskazaniem do terapii są jedynie: stymulatory serca lub inne 
urządzenia w lub na ciele, ciąża i karmienie piersią oraz epilepsja.

Terapia multifalowa doskonale uzupełnia inne energetyczne terapie 
dostępne w Biowitalnym SPA m.in. podczas pobytów paramedycz-
nych w Manor House SPA. Dobroczynny wpływ wibracji i plazmy 
przejawia się w poprawie zdrowia i odporności oraz regeneracji 
osłabionego chorobami organizmu.

www.manorhouse.pl

Nowa terapia w Polskim Centrum Biowitalności usuwa patogeny, oczyszcza i wzmacnia 
organizm oraz stymuluje tkanki i organy do właściwej pracy i samoleczenia. 


