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FRACTAL PROGRAMOK
ARCÜREG, HOMLOKÜREG, (MELLÉKÜREG) (Programidő: 12:20)








az arc- és homloküregek problémáira, a fájdalmak és a gyulladás enyhítésére;
a melléküregek anyagcseréjének stimulálására, pl. azoknak, akik sűrűn járnak uszodába, és az uszoda vize irritálja a
felső légutaikat;
főleg azoknak ajánljuk, akik krónikus arcüreggyulladással küszködnek;
egyaránt ajánlható az arc- és a homloküregek kezelésére;
kezdődő megfázásoknál megelőzésképpen is alkalmazható;
akut arc- és homloküreg gyulladásnál napi 5-9 ciklus ajánlott kiegészítő terápiaként;
min. négy napig a program napi többszöri lefuttatása ajánlott a kellemetlen tünetek megszűnte után is.

BÉLRENDSZER (14:04)





az emésztőrendszer gombás megbetegedéseinek kezelésében kiegészítő eszközként;
allergiás betegek bélflórájának harmonizálásához;
speciális diéták hatékonyabbá tételére, a diéta alatti közérzet javítására;
napi 3-5 ciklus.

BŐR (12:19)






a bőrrel kapcsolatos problémák kezelésére;
jól használható allergiás és ekcémás betegségeknél is kiegészítő kezelésképpen;
az egészséges bőr és a bőr anyagcseréjét meghatározó szervek anyagcseréjének stimulálására, a hormonrendszer
működési zavarainak kezelésénél is hasznos kiegészítés;
jól kombinálható a speciális, egyénre szabott diétákkal és a méregtelenítő/ tisztítókúrákkal;
napi 1-3 ciklus szükség szerint.

CSONT (11:23)








a csontszövet anyagcseréjének javítására;
csontfájdalmak enyhítésére;
a csonterősítő kúrák kiegészítésére;
segít a kalcium hasznosításában, csontokba való beépülésében (csontritkulás megelőzése és szinten tartása céljából
is);
törések, sérülések után gyorsítja a csontszövet regenerációját;
gyermekeknél enyhíti a növekedés egyes szakaszaiban jelentkező csontfájdalmakat;
napi 2 x 1–6 x 2 ciklus ajánlott.

ELLAZULÁS, RELAXÁLÁS (19:15)








feszült idegállapot oldására;
a test görcsös állapotának ellazítására;
feldolgozatlan feszültségek, illetve stressz levezetésére;
idegi eredetű mellkasi és szív körüli szúró, szorító fájdalmak enyhítésére;
szükség szerint 1-2 ciklus.

ELEKTROSZMOG (11:03)






ha sokat dolgozik számítógéppel;
ha sokat ül a TV előtt;
egész nap elektromos készülékkel dolgozók számára (pl. fodrász – hajszárító, pénztáros – modern pénztárgép,
metró-, villamos- és trolivezető, hűtőpultnál dolgozók stb.);
napi 1-3 ciklus (amennyiben már bőrtünetek jelentkeztek az arcon vagy más testrészeken, akkor tegyen többet az
egészségéért)
akut diszkomfort érzés esetén maximum 5 ciklus.

EMÉSZTÉS (13:15)










az emésztés segítésére;
ha az elfogyasztott táplálékból a tápanyagok szervezetbe történő beépülése nem kielégítő;
vitaminkúrák alatt és táplálék-kiegészítők fogyasztásakor;
ha bizonyos ételek emésztése túlzottan igénybe veszi a szervezetet (pl. étkezés utáni fáradtság, álmosság);
célszerű étkezések alatt lefuttatni a programot, mert segíti az emésztőnedvek termelését, így hozzájárul a jobb
emésztéshez;
tartós gyógyszeres kezelésekkor, az emésztőrendszeri mellékhatások enyhítésére;
ha pl. utazáskor idegen kultúrák számunkra korábban ismeretlen konyhájára emésztőrendszerünk nehezebben áll át;
az emésztőrendszer kulcsfontosságú szerveinek kezelésénél már bevált frekvenciákon történik a stimulálás;
étkezések előtt, alatt és (puffadás esetén) után 1-2 ciklus, vagy napi 4 x 2 ciklus ajánlott.

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ (11:46)







általános fájdalomcsillapításra;
fejfájások, ízületi fájdalmak, különböző műtétek és sérülések utáni fájdalmak enyhítésére;
az idegrendszer működésének normalizálásán keresztül hat;
csökkenti az érgörcsök okozta fájdalmat;
az elektromos (TENS) fájdalomcsillapítás Nyugat-Európában már több évtizedes múltra tekint vissza, most viszont az
ön által tetszőlegesen kiválasztott időben, mágnesesen kerülnek alkalmazásra azok a komplex terápiás jelek,
amelyek eddig csak a legkorszerűbb, drága rendelői berendezésekkel voltak előállíthatók;
a készülék hatása több napi használat után várható, viszont a rezonancián alapuló fájdalomcsillapítási módszernek
mellékhatása nem ismeretes, így tetszőleges sűrűséggel alkalmazható.
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FÜL / HALLÁS, EGYENSÚLY (12:36)










a hallás és az egyensúly zavarainak kezelésére (kiegészítő terápia);
a fül szöveteinek anyagcseréjének stimulálására;
fülzúgásra;
halláscsökkenésre;
krónikus hallójárat és középfül gyulladásra (kiegészítő kezelésként);
a programsorban, a fül energetikai kapcsolatainak megfelelően, a vesére, a keringésre, az idegrendszerre és a
nyirokrendszerre vonatkozó alprogramok is találhatóak;
prevenciós céllal is, a hallás minőségének megőrzésére;
krónikus problémáknál napi 1-3 x 1 ciklus ajánlott;
akut folyamatoknál maximum napi 9 ciklus.

FRISSÍTŐ, FELFRISSÜLÉS, FÁRADTSÁG ESETÉN (13:58)






a fáradtságérzet enyhítésére;
a fizikai állapot gyors visszanyerésére kemény fizikai megterhelés után;
edzés utáni izomláz csökkentésére 1-2 ciklus közvetlenül a levezetés után;
kimerítő verseny, vagy egész napos megterhelő munka után 3 x 1 ciklus félórás szünetekkel és folyamatos
folyadékpótlással (de a nyújtó gyakorlatokról se feledkezzünk meg!);
napi maximum 5 ciklus (akut diszkomfortérzet esetén).

FRONTÉRZÉKENYSÉG, IDŐJÁRÁS-ÉRZÉKENYSÉG, IDŐZÓNA-VÁLTÁS ESETÉN (12:09)







az időjárási frontokra érzékenyeknek;
az időjárási frontok jelentette megterhelés kiegyenlítésére;
a frontok gyors változásának könnyebb elviselésére;
a gyorsabb átálláshoz, ha más időzónába, vagy más időjárású zónába repülünk;
a fronthatások következtében fellépő fejfájás és egyéb kellemetlen tünetek enyhítésére;
napi 1-3 ciklus (akut diszkomfort érzés esetén maximum 5 ciklus).

GYERMEK, FEJLŐDÉST SERKENTŐ (12:04)







a gyermek fejlődésekor különösen kiemelt jelentőségű szövetek stimulációjára;
ha a gyermek az átlagosnál lassabban fejlődik;
stimulálóan jeldús környezetet biztosít a városok vasbeton és aszfaltdzsungelében is;
a készülék alkalmazható akkor is, amikor a gyerek alszik;
mivel a fiatal szervezet még jobb adaptációs rendszerrel rendelkezik, prevenciós céllal elégséges minden másnap
egyszer lefuttatni a programot;
visszamaradott gyerekeknél kiegészítés képpen maximum napi 7 ciklus.

HÁTFÁJÁS (12:47)







hátfájásra, derékfájásra hajlamosaknak;
alkalmazható megelőzésre és már kialakult hátfájás kezelésére is;
a csigolyák és a porckorong betegségeinek kiegészítő kezelésére;
kialakult ágyéki kisugárzó fájdalmak (lumbágó) tüneteinek csillapítására;
a kéz és a kar mozgását akadályozó hátfájások kezelésének kiegészítésére,
napi 3-5 ciklus, akut időszakban maximum napi 9 ciklus.

HÓLYAGHURUT (11:51)




gyakori fölfázás, hólyaghurutra való hajlam esetén;
akut hólyaghurut kezelésének kiegészítéseként a terápia hatékonyabbá tételére;
maximum napi 9 ciklus.

IDEGRENDSZER (15:17)









a központi idegrendszer megnyugtatására, pihentetésére;
idegi alapú izomdegenerációs betegségek (pl. izomsorvadás) kezelésének kiegészítésére;
idegsejt-regenerációs kezelések kiegészítésére;
olyan izomkoordinációs rendellenességek kezelésének kiegészítésére, amelyek elsősorban a fáradtsággal együtt
jelentkeznek;
rendszeresen jelentkező akaratlan izommozgások, izomgörcsök (harántcsíkolt és simaizmok „lüktetése”, „remegése”)
megelőzésére és kiegészítő kezelésére;
rendszeresen jelentkező csuklás (rekeszizomgörcs) kezelésének kiegészítésére és megelőzésére;
fontos, hogy rendszeresen, minden étkezéssel telítetlen zsírsavakat is vigyünk be a szervezetbe, mert a készülék
hatásossága nagyban függ a rendelkezésre álló építőanyagoktól;
napi 1-3 ciklus, akut esetekben maximum 4 ciklus.

IMMUNERŐSÍTŐ (11:02)








az ellenálló képesség növelésére;
vírusos vagy bakteriális fertőzés esetén kiegészítő kezelésként;
az immunsejtek aktiválásánál a kutatásokban és a biorezonancia-terápiában már bevált frekvenciák kerülnek
alkalmazásra;
jól felhasználható általános roborálásra;
járványok és a környezetünkben előforduló fertőzéses betegségek esetén megelőzésként jól kombinálható
mindenfajta védekezési módszerrel, pl. védőoltásokkal, antioxidáns- és vitaminkúrákkal;
preventív céllal napi 1 ciklus ajánlott;
akut fertőzések esetén maximum napi 7 ciklus.
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IZOM, IZOMFÁJDALMAK ESETÉN (12:52)







az izomszövetek kezelésére;
tréning és verseny közben keletkező mikrosérüléseinek regenerációjára;
mozgásszervi károsodások rehabilitációjának kiegészítésére;
az izmok terhelhetőségének növelésére, a sérülésveszély csökkentésére;
mivel az ízületek állapota nagyban függ a környező izomzat állapotától, fontos, hogy megszüntessük az u.n.
muszkuláris diszbalanciát, melyhez az erősítő és nyújtó gyakorlatokon kívül ez a programsor is hozzásegít, mint
kiegészítő terápia;
napi 1-3 ciklus ajánlott edzés után (akut diszkomfortérzet esetén max. 5 ciklus).

IZÜLET (12:56)






ízületi bántalmakra;
trauma, vagy krónikus folyamatok által sérült ízületi szövetek gyógyulási folyamatának serkentésére;
az ízületi tok diszfunkciójánál, valamint a sinoviatermelődés zavaraiban – ezek helyreállítására;
ízületi betegségek kiegészítő kezeléseként, a komplex terápia eredményességének elősegítésére;
napi 1-3 ciklus megelőzésként, napi 5 ciklus akut diszkomfortérzet esetén.

KIEGYENLÍTŐ, ENERGIAELOSZLÁS HARMONIZÁLÁSÁRA (13:38)







a test egyes szerveinek alul-, illetve túlműködésének normalizálására;
koordinációs zavarok esetén;
a végtagok gyakori kihűlése/hidegsége ellen;
rendszeres fejfájásban szenvedőknek, annak megelőzésére;
terápia rezisztens egyéneknél megelőző/kiegészítő kezelésképpen;
napi 1-3 ciklus, vagy kezelés előtt 1-2 ciklus.

KERINGÉS (11:19)





keringési betegségek kiegészítő terápiájaként
végtagok vizesedésre/ödémára való hajlama esetén;
arteriosclerosis terápiájának kiegészítésére/elősegítésére (az egyszeresen telítetlen zsírsavak megfelelő mennyiségű
napi bevitele szintén nélkülözhetetlen);
napi 1-3 ciklus.

KONCENTRÁCIÓT SEGÍTŐ, VERSENY ELŐTT (11:01)







a mentális teljesítőképesség növeléséért;
a sportolásban és a munkahelyi életben való eredményesebb helytálláshoz;
segít tartalékaink mobilizálásában;
verseny, tárgyalás vagy vizsga előtt és alatt ajánlott használata;
ne feledjük, a rezonancián alapuló módszereknél a szervezet figyelmeztetése a cél, így nem érvényes a "minél több,
annál jobb" szabály;
alkalmanként 1-3 ciklus.

LÉGUTAK, LÉGZŐRENDSZER (12:13)




a légutakat érintő betegségek és örökletes hajlamok/energetikai gyengeségek kezelésére kiegészítő terápiaként;
ízületi betegségek kiegészítő kezeléseként, a komplex terápia eredményességének elősegítésére;
napi 1-3 ciklus megelőzésként, napi 5 ciklus akut diszkomfortérzet esetén.

MÉREGTELENÍTÉS (12:24)










a szervezet méregtelenítési folyamatainak javítására;
a méregtelenítő kúrák hatékonyságának növelésére;
bármilyen mérgezés esetén az orvosi kezelés megelőző és kiegészítő lépéseként;
passzív dohányzás (mások által kifújt füst belélegzése, illetve füstös légtérben való huzamos tartózkodás) ártalmainak
kivédésére;
dohányzásról és alkoholról való leszokás megkönnyítésére, a szervezetben felhalmozódott méreganyagok gyors
kiürítésének elősegítésére;
a lép, a máj, a vese, a vastagbél és a hasnyálmirigy működésének serkentésére, ezáltal a szervezetben maradó
anyagcsere melléktermékek minimalizálása;
megelőzésként: napi 1 ciklus;
kúra során: napi 3–5 ciklus;
akut diszkomfortérzet esetén napi maximum 8 ciklus.

MIRIGYRENDSZER, MELLÉKVESE ÉS NEURO-ENDOKRINÁLIS KIMERÜLTSÉG (11:11)







extrém fáradtság utáni fölépülésnél
ha valaki állandóan fáradt
hormonzavaroknál
allergiás megbetegedések kezelésének kiegészítéseképpen
autoimmun betegségek kezelésének kiegészítéseképpen
napi 1-3 ciklus.

NYAK / VÁLLÖV (12:04)







a nyak és a váll területének kellemetlen feszülésének oldására;
a nyak- és vállöv fájdalmainak enyhítésére;
a nyakcsigolyák elmeszesedésével járó fájdalmak enyhítésére;
sport és megerőltető munka során keletkezett húzódások kezelésének kiegészítésére;
a nyakizmok és a fej vérellátásának javítására;
ara az esetre, ha elaludtuk a nyakunkat, nyakfájással ébredünk;
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megelőzésként: napi 1 ciklus;
kúra során: napi 2-3 ciklus;
akut diszkomfortérzet esetén maximum napi 5 ciklus.

NYIROKRENDSZER (12:52)








a nyirokkeringés optimalizálására;
a holisztikus megközelítés értelmében az alprogramok tartalmaznak a nyirokkeringés szabályzására szolgáló
meridián specifikus jelsorozatokat is, hogy a normalizálás hosszú távú eredménnyel járhasson;
fertőző betegségek gyógyulásának, illetve a lábadozás meggyorsítására (az alapterápia kiegészítéseként),
allergiás tünetek csökkentésére;
a méregtelenítő és a mentális regeneráló kúrák fontos kiegészítője, napi 2-4 ciklus;
általános megelőzésre napi 1 ciklus;
akut diszkomfortérzés esetén maximum 8 ciklus.

PREVENCIÓ, GERANTOLÓGIAI, ÖREGEDÉSGÁTLÓ (10:16)










testünk informatikájának karbantartására és ezáltal a szervezet fiatalon tartására;
a mindennapok megterhelésének könnyebb elviselésére;
adaptációs folyamataink harmonizálására, szellemi és fizikai teljesítőképességünk megőrzésére;
az anyagcsere melléktermékeinek sikeresebb eltávolítására, a fiatalos külső megőrzésére;
jól kombinálható egyéb anti-aging (öregedésgátló) eljárásokkal, támogatja a mirigyek működését;
az egész család, több generáció is használhatja;
preventív céllal napi 1-2 ciklus ajánlott;
csökkent teljesítőképesség és a kötőszövet látható/jól érzékelhető elváltozásakor a komplex regenerációs program
részeként napi maximum 5-7 ciklus.

SÉRÜLÉS, HEGESEDÉS (14:26)







sérülések kezelésénél hatásos kiegészítő;
a sérült szövetek anyagcseréjének stimulálására, optimalizálására;
stimuláció a tökéletesebb hegesedés érdekében, hogy elektromos zavarmező se maradjon hátra a sérülés helyén;
műtétek után kiváló posztoperatív kezelés (kiegészítő terápia);
sportolásnál csökkenthető vele a sérülés időszaka;
akut esetben óránként egy ciklus, később a használat napi 1 ciklusra csökkenthető.

SZEM / LÁTÁS (12:12)







a szemmel és a látással kapcsolatos problémák és betegségek megelőzésére és kezelésére (kiegészítő terápia);
a szemek fáradtságának enyhítésére, a szem izomzatának pihentetésére;
a látásnál keletkező idegi ingerületek vezetésének optimalizálása, a szem egész energetikájának javítására;
a hangsúly a máj és a vese háttérben húzódó energetikai és informatikai elégtelenségének oldásán van, ebből
következően az alprogramok egy része is a víz és a tűz elem energetikai korrekciójára irányul;
járjon a szemei kedvében, és alkalmazza ezt a szemnyugtató programot legalább naponta kétszer;
akut problémáknál maximum 7-9 ciklus naponta.

VÉRCUKOR, CUKORHÁZTARTÁS, VÉRCUKORSZINT (12:52)






a cukrok és szénhidrátok beépítésével kapcsolatos zavarokra;
a vércukorszint stabilizálására (kiegészítő terápia);
a hasnyálmirigy működésével kapcsolatos bioinformatikai csatornák stimulálására;
használata mellett fontos a telítetlen zsírsavak rendszeres fogyasztása, valamint a rendszeresség az étkezésben; a
stressz és a vércukorszint ingadozása közti összefüggések jól ismertek;
reggelente és étkezések előtt/közben naponta 3-5 x 1 ciklus.

YANG, FÉRFI UROGENITÁLIS SZERV. SEGÍTÉSE (10:53)










a férfiak kismedencei problémáinak enyhítésére;
a húgyutak és a külső nemi szervek izomzatának stimulálására;
az intim testrészek komfortérzetének növeléséhez;
merevedési zavaroknál;
kiegészíti a csi kung, a yoga és egyéb bioenergetikai gyakorlatokat;
inkontinencia esetén jól kombinálható a záróizmok tréningjével;
megelőzésképpen naponta min. kétszer érdemes lefuttatni a programot, és közben megfigyelni a kezelt területeken
keletkező apró érzeteket, mert ez segíti a gyengén működő funkciók újratanulását;
prosztata nagyobbodás esetén napi 3-5 ciklus (kiegészítő terápiaként);
alkalmanként 1-3 ciklus.

YIN, NŐI UROGENITÁLIS SZERV. SEGÍTÉSE (12:25)








a kismedence szöveteinek és szervi működéseinek segítésére;
a női közérzet és komfortérzet javítására;
petefészek és petevezeték gyulladásra (kiegészítő kezelésként), vagy erre való hajlamra;
gyakori felfázásoknál és hólyaghurutra való hajlamnál az öngyógyító program fontos része;
menstruációs problémák kezelésére;
nem csak az akut görcsök enyhítésére, a felborult havi ciklus befolyásolására is;
a szeretkezés alatti kellemetlen érzetek, izomgörcsök csökkentésére; csökkent szexuális késztetés normalizálására;
napi 1-3 ciklus.

Fedezze fel Ön is rejtett tartalékait!
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