


O nás
Naša spoločnosť vznikla v roku 2013 a za jej vznikom stojí nevyliečiteľná choroba jedného člena našej domácnosti, keď sme sa niekoľko 
rokov motali v začarovanom kruhu: 
„ pacient – lekár – nemocnica – poisťovňa - farmaceutický priemysel „.

Nakoniec sme to vzdali, pretože výsledkom tohto celého snaženia bol invalidný vozík. Zároveň nato sme navštívili niekoľko múdrych 
babiek bylinkáriek a zistili sme, že Pán Boh nám tu na Zemi stvoril všetko, čo k svojmu životu potrebujeme. Zoznámili sme sa s biorezo-
nanciou, ktorá je dnes spolu s fyzikoterapiou a zdravým životným štýlom hlavnou náplňou nášho života. Vieme, že sme sa rozhodli dobre 
a za to všetko hovorí veta vyslovená našou lekárkou:
 „neviem ako to robíte, ale robíte to dobre a pokračujte v tom“.

Prostredníctvom jedného z najmodernejších diagnosticko-terapeutických prístrojov, SENSITIV IMAGO 530, dokážeme našim klientom po-
vedať v akej kondícii sa nachádza ich orgamnizmus, ktoré sú jeho oslabené  sústavy, orgány, akým záťažiam (mikrobiologické, potravinové, 
chemické,...) je organizmus vystavený, a po odhalení príčiny navrhneme komplexné riešenie daných problémov (tzv. reštart):

●   úprava stravovacích návykov

●   biorezonančná terapia - BRT a MORA

●   fyzikálno-cievna terapia BEMER

●   bylinná terapia SERAFIN

Od vzniku spoločnosti našim zariadením prešli stovky spokojných klientov, ktorí svoje problémy najskôr riešili návštevou zdravotníckych 
zariadení až sa nakoniec zamotali v horespomínanom labyrinte a následne sa začali zaujímať o alternatívne spôsoby riešenia.

Dnes vieme, že mnohé z týchto riešení máme vo svojich vlastných rukách. Našou úlohou je Vás o nich informovať a ukázať Vám správnu 
cestu k nim a zároveň Vám chceme ponúknuť produkty najstaršieho lekára na svete.
Lekára, ktorý je osvedčený tisíce rokov a nikdy neuškodí – naša matka príroda.



Diagnostika a terapie 
biorezonanciou
Ponuka obsahuje:
●   vstupnú konzultáciu a meranie najmodernejším biorezonančným 
     diagnosticko-terapeutickým prístrojom SENSITIV IMAGO 530
      (prístroj bol ocenený zlatou medailou na medzinárodnom veľtrhu v Plovdive)

●   analýzu stavu sústav (tráviaca, nervová, dýchacia, pohybová, srdcovo-cievna, ...) 

●   analýzu stavu orgánov (žalúdok, pankreas, tenké a hrubé črevo, pečeň, žlčník, pľúca,  
      srdce, cievy, obličky, močový mechúr, prostata, vaječníky, slezina, štítna žľaza, mozog, ...)

●   určenie mikrobiologických záťaží  (vírusy, baktérie, plesne, prvoky, červy, ...)

●   určenie potravinových a peľových alergénov, kontaminantov 
     (ťažké kovy, chemické látky, pesticídy,...), energeticko-informačných záťaží,  
     nevhodných potravinových doplnkov tzv. E-čka (sladidlá, farbivá,...)  

●   stanovenie problémov a príčin ich vzniku

●   prognózu vývoja komplikácií za 1 až 5 rokov

●   dedičnú dispozíciu organizmu

●   návrh efektívneho spôsobu riešenia zistených problémov



Terapia BEMER
Je vhodná k prevencii a doprovodnej liečbe všetkých ochorení súvisiacich  s 
poruchami mikroobehu v dôsledku zhoršenej pružnosti pohybu cievnej steny 
tzv. vazomocii.

Pri terapii BEMER dosiahneme nasledovné hodnoty:
o 27% rýchlejšia vazomócia

o 29% lepšie rozdeľovanie krvi v kapilárach

o 31% rýchlejší žilný odtok tzn. lepší odvod splodín látkovej výmeny

o 29% lepšie zásobovanie jednotlivých orgánov kyslíkom
(hodnoty potvrdené inštitútom mikrocirkulácie v Berlíne) 

Úspešná aplikácia BEMER
●  hojenie rán, vrátane chronických porúch hojenia rán

●  chronické a degeneratívne ochorenie pohybového aparátu (kostra a svaly)

●  metabolické poruchy (diabetes melitus, porucha metabolizmu lipidov,.../

●  funkčné zlyhanie orgánov (multiorgánová dysfunkcia)

●  polyneuropathia spôsobená cukrovkou

●  periférne arteriálne ochorenie

●  chronická únava spôsobená stresom alebo ochoreniami sclerosis multiplex

●  akútne a chronické bolesti

●  kožné ochorenia (akné, psoriáza, ekzémy,...)

●  stavy obmedzujúce kvalitu života



Bylinné produkty SERAFIN
Bylinný čaj – zmes (50 g)                                                                         2,50 €                                                    
(akné, alergia, analgetik, anemík plus, angína, anticandid, anticukor, 
antimls, antistres, artróza, celulitída, čistiaci, črevá, dobrý spánok, 
hemeroid, hrubé črevo, hypertonik, cholesterin, chrípka, ...)

Tinktúra zo zmesi pupeňov  (50 ml)                                                        8,00 €                                                  
(anticukor, antistres, čistiaca, hypertonik, cholesterin, imunita, klimakter, 
kĺby, obličky, mechúr, pečeň, priedušky, tráviaca zmes, ženský, žily a lymfa)                                                                          

Tinktúra z pupeňov (50 ml)                                                                      7,00 €                                                 
(belotŕň, borievka, borovica, breza, brusnica, cesnak medvedí, čierna arónia,
 čierna ríbezľa, čučoriedka, divozel, dub, gingko, gotu-cola, hloh, kapucínka,...)

Tinktúra z bylín (50 ml)                                                                             5,50 €                                                 
(alchemilka, arnika, benedikt, echinacea, eleuterokok, ginkgo, gotu-cola,
 grep, hloh, ihlica, imelo, jarabina, kapucínka, kondurango, 
kapsička, kotvičník, ....)   

Čajové koncentráty (250 ml)                                                                    9,50 €                                                 
(dobrý spánok, imunita deti, prekyslenie, stres a vyčerpanie, kĺby a chrbtica,  
prieduška a pľúca)                                                       

Bylinný čaj Odkyslenie (2 x 50 g)                                                            5,50 €                                                
(dopoludňajší, odpoludňajší)                                                                                                                               

Minerály Odkyslenie (60 tabl.)                                                               14,00 €                                                 
(zmes minerálov a vitamínov: vápnik, draslík, horčík, sodík, B1, B3, B6)

Prírodné kapsule (90 tabl.)         16,00 €                                                 
(digestsiv-trávenie, femina natur-zápaly močových ciest, 
kľby-zápaly kĺbov a kostí, ochranca-imunita, pohoda-stres a vyčerpanie, 
pylergen-alergia, kelp-štítnažľaza, vilcacora-toxíny, vlasy-kvalita vlasov, 
horčík-regenerácia)



Cenník služieb platný od 01.01.2017

Služba: Cena:

Komplexná IMAGO diagnostika   35,-€

Komplexná IMAGO diagnostika (deti, študenti, ZŤP, dôchodci) 25,-€

Terapia IMAGO (60 min.) 12,-€

Terapia IMAGO a BEMER (60 + 20 min.) 15,-€

Terapia IMAGO a BEMER (60 + 40 min.) 17,-€

Terapia BEMER (20 min.) 5,-€

Terapia BEMER (40 min.) 8,-€

Zľavy Cena:

BEMER – terapia ( 20 minút )                                                                                                                    

5 terapií 
10 terapií
20 terapií

4,0 €
3,5 €
3,0 €

20,00 €
35,00 €
60,00 €

BEMER – terapia ( 40 minút )                                                                                                                    

5 terapií 
10 terapií
20 terapií

6,0 €
5,5 €
4,0 €

30,00 €
50,00 €
80,00 €



PRÍRODNÁ LEKÁREŇ
 (bylinné čaje, čwajové koncentráty, tinktúry, 

kapsule, minerály, balzamy, konopné masti,...)

BIO-POTRAVINY
 (pohánka, špalda, pšeno, múka, cestoviny, 

strukoviny, oleje, kozie mlieko,manľové mlieko...)

KVÁSKOVÉ CHLEBY
(ražný, špaldový, pohánkovo-špaldový so semiačkami)

BEZLEPKOVÉ POTRAVINY
(chlieb, žemle, slané a sladké koláče, múka,...)

RAW TORTY A ZÁKUSKY
( bez lepku, laktózy, s prírodnými sladidlami, 

čerstvým ovocím, panenským kokosovým olejom,...)

BIO-DROGÉRIA
(bylinné šampóny, eco pracie prášky, 

eco aviváže, eco umývacie prostriedky,...)

OVOCNÉ A ZELENINOVÉ 
NÁPOJE A ŠŤAVY

KNIHY

Biovyziva
kamenná predajňa Hlohovec, SNP 20

Otvárame 1.5.2017




