
bemer testen

In vrijwel elk werelddeel verheugen we ons dagelijks over 

een groot en dagelijks groeiend aantal zeer tevreden 

BEMER gebruikers. 

Wanneer wilt u BEMER gaan ontdekken? Voor uzelf.

Voor uw gezondheid. Voor het hele gezin. Er bestaat 

geen enkele reden BEMER van uw gezondheid te ont-

houden. Neem contact op met uw BEMER adviseur.
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WANNEER GAAT U
BEMER TESTEN?
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Sinds de oprichting van de onderneming in 1998 zijn er 

vele duizenden BEMER gebruikers. De resultaten worden 

beschreven in het klinische evaluatieverslag 2014.

VEELVULDIG 
ONDERZOCHT

GEZONDHEID 
ONDERSTEUNEN
Fysische Vasculaire Therapie BEMER®

Revisie: 16.4 // Geldig vanaf: 01.06.2016

Uitsluitend geldig voor: Nederland

Vervangt alle voorgaande versies.

aangetoond in het berlijnse 

instituut voor microcirculatie:

27 %  snellere vasomotie

29 %  betere doorbloeding in het capillaire netwerk 

31 %  sterkere veneuze terugstroom

29 %  hogere zuurstofvoorziening

Bovengenoemde waarden * ind. maximale waarden na 30 dagen behandeling. 

Bron: R. Klopp: Berlijns instituut voor microcirculatie: 2010
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DE MICROCIRCULATIE    

VAN LEVENSBELANG 
DE MICROCIRCULATIE

De microcirculatie is cruciaal voor de bloedsomloop bij 

de mens en speelt zich af in het zeer wijdvertakte netwerk 

van de fijnste bloedvaten. Hierin worden de lichaams-

cellen voorzien van zuurstof en voedingstoffen en het 

is tegelijkertijd de belangrijkste transportweg voor het 

afvoeren van afvalstoffen.

Een beperkte microcirculatie kan vele stemmingsstoor-

nissen en tal van ziekten veroorzaken of verergeren.

MICROCIRCULATIE 

MICROCIRCULATIE 

AANVOEREN

AFVOEREN

1) Bloedvaten

2) Cellen

Voedingsstoffen

Afvalstoffen

DE THERAPIE      

bemer WERKT

overal en eenvoudig toe te passen

Toepassingsmodules: B.PAD, B.SPOT, B.LIGHT,  

B.SIT en B.BODY

Lichamelijke en geestelijke prestaties, groei- en genezings-

processen, evenals een groot aantal ziekten houden recht-

streeks verband met de microcirculatie.

BEMER stimuleert een beperkte vasomotie (pompbe-

weging van de bloedvaten) en bewerkstelligt daarmee 

een verbetering van de microcirculatie. Hierdoor biedt 

de fysische vasculaire therapie BEMER® een effectieve 

ondersteuning.

16 MINUTEN GEZONDHEID 

COMFORTABEL  
EN SNEL

16 MINUTEN VOOR UW GEZONDHEID  

De fysische vasculaire therapie BEMER® is heel eenvoudig 

en kan door iedereen worden toegepast. Ze wordt in vele 

geneeskundige praktijken en klinieken ingezet.

Het grootste voordeel biedt de therapie echter op de 

lange termijn bij thuisgebruik. Het is een van de meest 

effectieve behandelmogelijkheden ter ondersteuning 

van de beperkte microcirculatie. Slechts 2 x 8 minuten 

gebruik per dag: ZO EENVOUDIG KAN HET ZIJN ZOVEEL 

VOOR UW GEZONDHEID TE DOEN.
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