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:: Ja voor BEMER.
ja voor gezondheid,
genezing en prestatievermogen.

Voorwoord : : microcirculatie : : technologie : : toepassing : : producten

2

Natuurlijke regulering.

Natuurlijke gezondheid.

Voorwoord : : microcirculatie : : technologie : : toepassing : : producten

Wat betekent microcirculatie.

Pagina 04

De beste technologie.

Pagina 09

Revolutionair slaapprogramma.

Pagina 10

Voor wie is het bestemd?

Pagina 12

Producten.

Pagina 18

In één woord
Vitaliteit, prestatievermogen, gezondheid. Hoe belangrijk persoonlijk welzijn is, wordt pas duidelijk wanneer
dit welzijn in het gedrang komt. Wij willen u geen beloftes doen. Wij willen onze belofte houden: Wij zullen
u een toepassing voorstellen die u helpt uw gezondheid op peil te houden en ziekte te voorkomen: BEMER.
Op basis van een bewezen, werkzaam, meerdimensioneel signaalsysteem wordt de beperkte of verstoorde
microcirculatie in het lichaam op heel doeltreffende wijze gestimuleerd. Hierdoor worden zelfhelende
krachten geactiveerd en belangrijke lichamelijke reguleringsprocessen ondersteund.
Twee keer 8 minuten per dag en het gebruik van het slaapprogramma volstaan om uw prestatievermogen
en vitaliteit een nieuwe boost te geven en een belangrijk steentje bij te dragen tot uw gezondheid. Wordt
actief en leer de nieuwste, best onderzochte en doeltreffendste fysische behandelingsmethode in de complementaire en preventieve geneeskunde kennen. Welkom bij BEMER.
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Wat betekent microcirculatie?
Microcirculatie is functioneel het belangrijkste onderdeel
van de menselijke bloedsomloop en vindt plaats in het
fijne en wijd vertakte netwerk van kleine bloedvaten.
Zij zorgt voor levensbelangrijke transportopdrachten: zij
voorziet het weefsel en de organen van zuurstof en

voedingsstoffen, voert stofwisselingsproducten af en
stimuleert het immuunsysteem. Een beperkte of verstoorde
microcirculatie doet de cellen sneller verouderen en is de
oorzaak van veel stemmingsstoornissen en ziekten.

VOER
TOE

grafiEk : : De juiste toevoer en afvoer
naar en van de cellen zorgt voor een
goede gezondheid.
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Het menselijk lichaam.
>> Het menselijke hart pompt per dag ca. 15.000 liter bloed door
ons lichaam. De BEMER-technologie zorgt voor een betere spreiding
van het bloed en de bestanddelen ervan.
>> In het menselijk lichaam vinden per seconde 21 trilliard (21.000.0
00.000.000.000.000.000) stofwisselingsreacties plaats. De BEMERtechnologie ondersteunt op een belangrijke wijze het verloop van
levensbelangrijke processen.
>> Medische boeken beschrijven meer dan 45.000 ziekten over de
hele wereld. De BEMER-technologie helpt om veel ziektes en
aandoeningen te verzachten, te voorkomen of te genezen.

Afbeeldingen : : Microcirculatie: Complexe
reguleringsmechanismen in het breedvertakte netwerk

VERSTOORDE MICROCIRCULATIE (ONDERAAN LINKS) : :
De oorzaak voor talrijke ziekten.

GOEDE MICROCIRCULATIE (ONDERAAN RECHTS) : :
Basis voor gezondheid en prestatievermogen.
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Bedreigingen
voor de microcirculatie.
Ook de microcirculatie volgt de algemene wet van het leven en vermindert bij het ouder worden. Een proces dat bij veel mensen echter
door schadelijke milieu-invloeden, slechte gewoonten en ongezonde
levensstijl wordt versneld. Luchtvervuiling, schadelijke stoffen in het
milieu, geluid, stress, agressie, depressie, te weinig slaap en beweging,
ongezonde of eenzijdige voeding, nicotine, alcohol of drugs kunnen
een zeer negatieve invloed hebben op de microcirculatie. De gevolgen
zijn: een verzwakt immuunsysteem, minder weerstand tegen infecties en
vrije radicalen, slechter prestatievermogen, stemmingsstoornissen, verstoorde genezingsprocessen bij ziekte.

Afbeeldingen : : Gezond leven –
een belangrijke stap om gezond te blijven.

Vrije radicalen.
Vrije radicalen zijn agressieve zuurstofverbindingen in het lichaam die de
natuurlijke processen beïnvloeden,
invloed op het verouderingsproces in
de hersenen uitoefenen en onder andere voor reumatische aandoeningen,
kanker en hartaandoeningen kunnen
veroorzaken.
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Stress.

Het immuunsysteem.

Of u nu op het werk bent, thuis, bij de familie,
in de natuur of een vrijetijdsactiviteit aan het
doen bent: stress maakt ziek. Stress werkt in op
het welzijn van het lichaam en kan verschillende
negatieve effecten hebben. Zo kan stress tot
een verhoogde concentratie van adrenaline,
noradrenaline of cortisol in het bloed leiden,
wat op lange termijn schade aan de bloedvaten
toebrengt. Bovendien blijkt uit de resultaten
van diverse studies dat psychosociale stress een
risicofactor vormt voor hartaandoeningen.

Het immuunsysteem is een complex netwerk in het lichaam dat in de
vorm van “mobiele interventietroepen” met behulp van een uitgekiend
afweersysteem ca. 90% van alle infecties en vele andere aanvallen op de
gezondheid tegengaat. Aanvallen door bacteriën, virussen, tumorcellen,
giftige stoffen, wormen of schimmels bijvoorbeeld. Een deel van dit complex afweermechanisme zijn de witte bloedlichaampjes, de zogenaamde
leucoyten. Zij zitten bijna overal in het lichaam en worden bij een infectie of een andere aanval op de gezondheid door de informatieproteïnes
of boodschapstoffen gestuurd. Ondanks deze veelzijdig beproefde afweerkracht is ook het immuunsysteem zelf niet onaantastbaar. Ziekten en
infecties hebben ook, net als schadelijke stoffen in het milieu, slechte
voeding, drugs, alcohol, te weinig slaap of te veel stress een negatieve
invloed.
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Wat is de
BEMER-technologie?
Op basis van jarenlange arbeid heeft het BEMER-onderzoek baanbrekend werk
gedaan naar het bioritme van lokale en overkoepelende reguleringsprocessen
van de microcirculatie. Het kernstuk van de BEMER-technologie is een meer
dimensionaal signaalsysteem dat op doeltreffende wijze de beperkte of verstoorde
microcirculatie stimuleert.

Zo werkt BEMER.
>> Betere weerstand tegen infecties

>> Positieve invloed op cholesterolwaarden

>> Sterkere lichaamsafweer

>> Verhoging van het prestatievermogen
en maximale belastingsintensiteit

>> Verbeterde toevoer en afvoer
naar en van de organen en weefsels
>> Betere afweer van vrije radicalen
>> Minder stressgevolgen
>> Ondersteuning bij het genezingsproces van
wonden en sportblessures
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>> Kortere regeneratietijden bij sporttrainingen
>> Betere trainingstoestand en minder risico
op blessures tijdens het sporten
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Goede redenen voor
de beste technologie.
Gezondheid op peil houden, genezing ondersteunen - een belofte die
velen maken maar waar slechts weinigen zich aan kunnen houden. De
BEMER-technologie is vandaag de dag de best onderzochte en meest
doeltreffende fysische behandelingsmethode in de complementaire
en preventieve geneeskunde. Op basis van intensief onderzoek zijn
beide nieuwe B.BOX-besturingstoestellen nu met innovaties uitgerust

die vandaag de dag geen enkele andere fabrikant op de markt kan
aanbieden. De huidige BEMER-technologie stimuleert simultaan de
lokale en overkoepelende sturing van de orgaandoorbloeding. De
nieuwe, speciale en wereldwijd unieke signaalconfiguratie voor overdag en ’s nachts zorgt voor een hogere werkingsgraad en werkduur.

Constrictie.

Relaxatie.

DOORBLOEDINGSREGULERING :: De vernauwing van de

DOORBLOEDINGSREGULERING :: Door actief gebruik te maken van de gladde

bloedvaten zorgt voor een slechtere doorbloeding.

spieren wordt het bloedvat verwijd en de doorbloeding opnieuw verbeterd.
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Revolutionair slaapprogramma.
Recente onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat
er tijdens de nachtelijke uren een herverdeling van het
bloed in het organisme plaatsvindt en dat daardoor de
immunologische processen tijdens de nachtelijke slaapfase een veel grotere rol spelen dan als tot nog toe werd
aangenomen. Zo werd als supplement op de dagbehande-
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lingen een speciale signaalconfiguratie voor de slaap ontwikkeld. Vooral voor mensen die aan het revalideren
zijn of voor oudere en infectiegevoelige mensen, zijn die
lichamelijke regulerings- en regeneratieprocessen tijdens
de slaapfase van groot belang.
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Werking– slaapprogramma.
>> Algemene verbetering van de werking van een behandeling
>> Meer weerstand tegen infecties
>> Betere stimulatie van regeneratieve en herstellende processen
>> Verhoogde ontzuring van het lichaam

actieve fase
Recente onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat
in de regeneratie-uren er een herverdeling van het bloed
in de organen plaatsvindt en dat tijdens dat proces de
immunologische processen een veel grotere rol spelen
dan tot nog toe werd aangenomen.

Tijdens de actieve fase wordt het bloed naar andere
plaatsen in het lichaam gebracht als tijdens de slaap.

regeneratieve fase

Tijdens de regeneratiefase wordt het bloed herverdeeld in de organen.
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Voor wie is het bestemd?
De BEMER-behandeling stimuleert de doorbloeding van de kleinste
bloedvaten en verbetert de toevoer en afvoer naar en van de organen en
weefsels. Een ruime bevolkingsgroep van alle leeftijden kan hiervan de
voordelen plukken.
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Vrije tijd en sport.
Door de positieve invloed van de BEMER-technologie
op de gezondheid en de duidelijke verbetering van de
slaap, verbetert het algemeen welzijn en het prestatievermogen - en daarmee ook de levenskwaliteit. Optimale omstandigheden dus om alle vrijetijdsactiviteiten intenser te beleven en ervan te genieten.

BEMER in de sport.
Of het nu om amateurs of profs gaat, BEMER overtuigt ook in
de sportwereld met topprestaties. De BEMER-behandeling
zorgt door ondersteuning van de stofwisseling voor betere
prestaties, ondersteunt een energiebesparend opwarmen
en stretchen, vermindert zodoende het risico op sportbles-

sures, verbetert het reactievermogen, maakt een snellere regeneratie mogelijk en zorgt zodoende voor meer trainingseenheden.
Het is dan ook niet zonder reden dat, naast vele topsporters op
wereldniveau, ook het Swiss-Olympic-Team sinds meerdere jaren
van de BEMER-technologie gebruik maakt.

VOORAF

NADIEN

Reeds na een korte behandelingsduur wordt de
doorbloeding van de kleinste bloedvaten duidelijk beter.
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Afbeeldingen : : Een organisme dat continu voldoende voedingsstoffen
en zuurstof krijgt, blijft daardoor fysiek veel jonger.

Gezondheidspreventie.
Een verstoorde microcirculatie laat cellen sneller verouderen en
kan aan de basis liggen van veel stemmingsstoornissen en ziekten.
Door een regelmatige BEMER-behandling kan dit proces op doeltreffende wijze verholpen worden.

14

Voorwoord : : microcirculatie : : technologie : : toepassing : : producten

Complementaire
behandeling bij ziekte.
De BEMER-behandeling verstevigt de immunitaire reactie, activeert de
zelfhelende krachten en ondersteunt het lichaam bij de genezing van
wonden en blessures. Een breed spectrum dat, indien complementair
gebruikt, bij vele indicaties het succes van de behandeling aanzienlijk
kan verbeteren en daarom ook door een steeds groter aantal dokters
en therapeuten wordt gebruikt.

Afbeeldingen : : BEMER helpt uw gezondheid
weer op peil te brengen en te houden.
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FOTO BOVEN : : Betere concentratie door
een betere microcirculatie.
FOTO RECHTS : : Succes op het werk door
een beter prestatievermogen.
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Studie, opleiding
en beroep.
Vooral leersituaties tijdens de studies of de opleiding vereisen een hoog concentratievermogen en sterke geestelijke
prestaties. BEMER stimuleert ook de microcirculatie in de
hersenen en optimaliseert zodoende de mentale prestaties.
In veel beroepen zijn deze vermogens een vereiste en worden
er vaak hoge eisen gesteld aan de conditie, het lichamelijk
prestatievermogen en de weerstand. Precies door het versterken van de immunitaire reactie en het verminderen van
stressgevolgen kan de BEMER-behandeling hier een belangrijke rol spelen.

foto : : In de huidige prestatiemaatschappij zijn
mentale conditie en weerstandsvermogen van belang.

Voor thuis en onderweg.
De BEMER-behandeling kent twee basistypen van
behandeling. De algemene behandeling voor het
volledige lichaam verloopt standaard via de applicatiemodule B.BODY. Per dag één tot twee behandelingen en de toepassing van het slaapprogramma
volstaan voor een betere lichamelijke situatie en als
preventieve gezondheidsmaatregel.
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B.BOX Professional

B.PAD
B.LIGHT

B.BODY Professional

B.SPOT

Afbeelding : : BEMER Pro-Set.

De BEMER-producten.
BEMER-producten zijn goed doordacht en optimaal op
elkaar afgestemd. Dankzij nuttige accessoires, zoals bijv.
auto- of bootadapter of accu kan hij ook onderweg gebruikt
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B.PAD

applicatiemodule voor kleine
oppervlaktebehandelingen

B.BODY
Classic

applicatiemodule voor behandelingen van het volledige lichaam

B.BODY
Professional

applicatiemodule voor behandelingen van het volledige lichaam
in premiumuitvoering

worden. Of het nu voor binnen is of voor buiten, in de
vrije tijd, op zakenreis of tijdens het sporten, BEMER
geeft naar uw wens de optimale ondersteuning.

B.BOX Classic

B.SPOT

B.BODY Classic

Afbeelding : : BEMER Classic-Set.

Met de speciale applicatiemodules, de B.Spot en/of B.Pad
zijn geprogrammeerde, doelgerichte en plaatselijke behandelingen naar wens tot 20 minuten mogelijk.

B.LIGHT //
B.GRIP

applicatiemodule voor
lichtbehandeling //
Houdermodule voor
B.SPOT en B.LIGHT
B.SPOT

B.SPOT //
B.GRIP

B.LIGHT

applicatiemodule voor
puntbehandeling //
Houdermodule voor
B.SPOT en B.LIGHT
B.SPOT

B.SCAN

Scanmodule
voor functiecheck

B.LIGHT
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classic-set

Reeds in de basisuitrusting optimaal!

De Classic-set is ideaal om de BEMER-techno
logie te leren kennen zonder dat er echter
aan prestaties ingeboet hoeft te worden. Het
eenvoudige en overzichtelijke bediengsconcept is een verder ontwikkelde en ergono-

pro-set

mische opvolging van het bestaande product. De Classic-set biedt dezelfde
basisprogramma’s en behandelingsmogelijkheden als de Pro-set, maar bestaat uit een kleiner uitrustingspakket.

Toptechnologie in 1

De Pro-set is een all-inclusivepakket voor de
veeleisende en verwende gebruikers die van
alles gebruik willen maken. Hij is niet alleen
bijzonder aantrekkelijk dankzij het buitengewoon hoge bedieningscomfort van het mul-

titouchscherm, maar ook door zijn FeatureHighlights zoals een geïntegreerde softwaretool voor de creatie van indicatiespecifieke
programma`s, een technologisch design en
natuurlijk de 2-in-1-functionaliteit.

leveringsomvang
b.box Classic / b.box Professional

classic-set

pro-set

/–

–/

/–

–/

/–

–/

Slaapprogramma
3 voorgedefinieerde programma‘s
10 intensiteitsniveaus
bemer-technologie

2 poorten voor 2 applicatiemodules (magneetverbinding)
Card-Slot
Grafische display/Multitouchdisplay
3-traps kantel (kiep) functie
b.scan
b.body Classic / b.body Professional
b.grip
b.spot
b.light

optioneel

b.pad

optioneel

Fixeerband (voor B.BODY & B.GRIP)

toebehoren

Adapter
Aansluitkabel voor auoto en/of boot

optioneel

Wandhouder

optioneel

Voetbescherming

optioneel

Veiligheidsbril

optioneel

Accu

optioneel

optioneel
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b.box classic

b.box professional

Grafisch scherm

Multitouch-scherm

3 voorgedefinieerde programma‘s
voor intensieve behandeling van afzonderlijke zones

3 voorgedefinieerde programma‘s
voor intensieve behandeling van afzonderlijke zones

10 intensiviteitsniveaus
Voor behandeling volgens basisplan

10 intensiviteitsniveaus
Voor behandeling volgens basisplan

Slaapprogramma - Regeneratieprogramma
met 3 vaste tijdsniveaus

Slaapprogramma - Regeneratieprogramma
met tijdklok en wekfunctie

Dual-Control - Gelijktijdig gebruik van
2 B.BODY-applicatiemodules zowel voor
overdag als voor het slaapprogramma

Dual-Control - Gelijktijdig gebruik van
2 B.BODY-applicatiemodules zowel voor
overdag als voor het slaapprogramma
2-in-1-functionaliteit - Tijdsonafhankelijke
sturing van 2 gelijke of verschillende
applicatiemodules mogelijk
Edit-Mode - softwaretool voor de creatie van eigen
indicatiespecifieke programma’s (9 geheugenplaatsen)
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bemer. Voorsprong door onderzoek .
Sinds 1999 zijn wij met succes op de markt actief. In deze tijd konden wij van BEMER niet alleen wereldwijd
het synoniem voor een uiterst doeltreffende fysische behandelingsmethode maken, maar vooral ook het
hiervoor noodzakelijke basisonderzoek verrichten. In samenwerking met befaamde wetenschappers, dokters
en instellingen heeft het BEMER-onderzoek op het vlak van de microcirculatie en de invloed ervan baanbrekend werk verricht dat door talrijke patenten wordt veilig gesteld. Met ons nieuw en meerdimensioneel
signaalsysteem hebben wij onze technologische voorsprong eens te meer vergroot en zodoende onze plaats
als marktleider en technologisch pionier duidelijk opgeëist. Ondertussen staat er een ruim aanbod van unieke
BEMER-producten tot uw beschikking die nergens bij de concurrentie te vinden zijn en tevens geen nevenverschijnselen teweegbrengen. Veel onafhankelijke studies bewijzen de hoge doeltreffendheid van de BEMERtechnologie en verklaren zodoende waarom het aantal enthousiaste gebruikers nog elke dag toeneemt.
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