
Bemer ERVARINGSVERHALEN  

Axel Schulz 
AL NA KORTE TIJD MERKTE IK DAT MIJN 
KLACHTEN DUIDELIJK AFNAMEN.

„ Aan mijn tijd als profbokser heb ik veel herinneringen. Helaas ook 

minder prettige, zoals mijn hardnekkige gewrichtsproblemen. Door een 

advies hoorde ik over BEMER en toen heb ik die therapie gewoon maar eens 

geprobeerd. Al na korte tijd merkte ik dat mijn klachten duidelijk 

afnamen en sindsdien ben ik een enorme fan. Onafhankelijk van mij hebben 

ook mijn vrouw en mijn kinderen BEMER ontdekt en ook zij zijn inmiddels 

enthousiaste gebruikers van BEMER. “

https://balliel.bemergroup.com/en


BEMER ERVARINGSVERHALEN 

Carl-uwe steeb 
MIJN HERSTELTIJD IS KORTER EN IK HEB 
MINDER LAST VAN SPIERPIJN.

„ Ik gebruik de fysische vasculaire therapie BEMER ongeveer sinds 2012.

Ik gebruik deze als preventieve gezondheidsmaatregel, maar ook voor een 

betere nachtrust, en ik voel me overdag gewoon fitter. Het valt me op 

dat als ik mijn lichaam van tijd tot tijd intensiever belast, mijn hersteltijd 

korter is, en ik heb ook duidelijk minder last van spierpijn dan ik zou 

verwachten. “



BEMER ERVARINGSVERHALEN 

Tina Weirather 
MET BEMER HERSTEL IK NA ZWARE  
TRAININGEN AANZIENLIJK SNELLER.

„ Ik gebruik BEMER al langere tijd en ben ervan overtuigd, dat het mij bij 

de behandelingen van mijn blessures in de afgelopen jaren heel veel geholpen 

heeft. Ik heb vaak RUGPIJN EN KNEUZINGEN – met name zeer pijnlijke en 

langdurige shinsplints. Hierbij gebruik ik BEMER ter verlichting en ik merk, 

dat mijn blessures aanzienlijk sneller genezen dan zonder BEMER. Wat mij 

ook elke keer weer positief verrast is, dat ik met BEMER na zware trainings-

arbeid aanzienlijk sneller herstel en daarom intensiever kan trainen. “



Bemer ERVARINGSVERHALEN  

Marc Girardelli
 
VIJFVOUDIG SKI-WERELDCUP-WINNAAR 
EN DAARMEE EEN VAN DE MEEST SUC-
CESVOLLE ALPINESKIËRS ALLER TIJDEN.  

„ BEMER overtuigde mij al op het eerste moment. EEN GROTER 

PRESTATIEVERMOGEN EN MINDER BLESSURERISICO zijn in de profsport 

doorslaggevende succesfactoren. De overwinning of de ondankbare 

lagere klasseringen bepalen, wie geschiedenis mag schrijven en wie 

een plaats in de grote massa moet innemen. Wie mij kent, weet 

waarover ik het heb. Uit overtuiging heb ik besloten, mijn sportcolle-

ga’s over mijn ervaringen met BEMER te vertellen en mijn werkgebied 

te vergroten. BEMER is niet meer weg te denken.— Niet meer uit de 

topsport, en ook niet meer uit mijn privéleven. “



Bemer ERVARINGSVERHALEN  

Boris Becker 
BEMER BRENGT DUIDELIJKE
VERLICHTING VAN MIJN KLACHTEN.

Hij won in totaal 49 toernooien in het enkelspel en 15 in het dubbel. 

Hij sloot zes grand-slam-toernooien winnend af, waarvan drie keer het 

belangrijkste toernooi ter wereld: Wimbledon. Hij voerde 12 weken 

lang de wereldranglijst aan en is tot op heden de jongste winnaar in de 

Wimbledongeschiedenis. Boris Becker is een buitengewone atleet, 

tennislegende en dankzij zijn uitstraling en modelkarakter een sym-

bool geworden. En: de man die zelf zoveel fans heeft, is zelf ook fan 

Van BEMER!

„ Mijn lange carrière als proftennisser was een zware aanslag op mijn 

lichaam. Van die enorme LICHAMELIJKE BELASTING en de vele blessures 

die ik daardoor heb opgelopen merk ik tegenwoordig des te meer. Een 

lot dat iedere topsporter treft. Sinds ik het systeem van BEMER gebruik, 

voel ik een DUIDELIJKE VERLICHTING van mijn klachten, en daarmee is 

mijn algehele welzijn aanzienlijk verbeterd. “



Bemer ERVARINGSVERHALEN  

Nino Schurter 
EEN ONTSPANNENDE BEHANDELING DIE
NIET MEER WEG TE DENKEN IS UIT DE 
MODERNE TOPSPORT.

„ Nino Schurter heeft de BEMER altijd bij zich. Of het nu thuis is, in 

het trainingskamp of tijdens wereldcupwedstrijden over de hele wereld. 

Een ontspannende behandeling die niet meer weg te denken is uit de 

moderne topsport. “



Bemer ERVARINGSVERHALEN  

Julia  
Kimmelmann  
  
HET RESULTAAT WAS SENSATIONEEL EN IK 
WAS NIET DE ENIGE DIE VERRAST WAS.

„ Sinds de zomer van 2013 had ik grote problemen met mijn knie, die 

als reactie op belasting steeds vaker opzwol. Alle gebruikelijke behande-

lingen waren al geheel zonder resultaat toegepast, zodat we op zoek 

gingen naar alternatieven of zinvolle hulpmaatregelen. Ons doel was de 

blessure eindelijk weer onder controle te krijgen om zo snel mogelijk 

mijn training weer te kunnen oppakken. Daarbij kwamen we in aanra-

king met de fysische vasculaire therapie BEMER®, die we op advies van 

een van mijn behandelende artsen graag gingen testen. Het resultaat was 

sensationeel en ik was niet de enige die verrast was. De behandelingen na 

de sportieve belastingen van de dag VERMINDERDEN DE ZWELLING DUI-

DELIJK EN LANGDURIG. Hierdoor was ik relatief snel weer op het niveau 

van mijn eerdere trainingsbelasting. Na intensief advies van een BEMER 

arts begon ik de therapie ook in de herstelfase van mijn training te 

integreren. De resultaten waren en zijn fascinerend. VOORAL NA EEN 

ZWARE FASE BEN IK SNELLER WEER FIT EN KLAAR VOOR DE VOLGENDE 

TRAINING. “



Bemer ERVARINGSVERHALEN  

FC Basel 1893  
  
BEMER – OM HET WELZIJN VAN DE SPE-
LERS OP PEIL TE HOUDEN

Bij FC Basel kregen we in het seizoen 2012/13 de mogelijkheid de fysische 

vasculaire therapie BEMER® uit te proberen. Daarvoor werden ons twee 

BEMER Classic-sets met de B.SPOT en de B.PAD ter beschikking gesteld. 

In het begin waren we nogal sceptisch, of het apparaat waar zou maken 

wat het belooft. Alle drie therapeuten hadden in de afgelopen jaren al 

ervaring opgedaan met andere producten voor magneetveldtherapie. 

Wat ons overtuigde om BEMER te testen, was de behandeling met 

breedband-impulsen, die door middel van een constant elektromag-

netisch veld in het lichaam doordringen en daarmee het regulerings-

mechanisme in het organisme stimuleren. Daarmee wordt het zelfge-

nezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. Het is dus meer een 

vorm van impulstherapie, waarbij het constante magneetveld als drager 

van de impulsen fungeert. WIJ GEBRUIKTEN BEIDE BEMER-SETS in het 

begin vooral om het welzijn van de spelers, ondanks de zware sportieve 

belasting, op peil te houden of zelfs te verbeteren. 

Meer op www.bemergroup.com



Bemer ERVARINGSVERHALEN  

FC schalke 04  
  
DE IDEALE TEAMPLAYER IN DE SPORTGE-
NEESKUNDIGE VERZORGING VAN PROF-
VOETBALLERS.

Bewegingsbeperkingen en ONDUIDELIJKE PIJN van het bewegingsappa-

raat behoren tot de meest gevreesde klachten in het topvoetbal (top-

sport). Deze klachten worden vaak veroorzaakt door vaak vrij lichte 

BESCHADIGINGEN VAN DE LIGAMENTEN TIJDENS TRAININGS- OF SPEEL-

BELASTING. Voor de behandeling van dergelijke microtrauma’s is een 

multiconceptioneel therapiespectrum vereist. Zelfs wanneer de sympto-

men bij individuele sporters zich op dezelfde plek voordoen – levert 

schematische therapietoepassing toch niet altijd het gewenste resultaat. 

Geen enkele methode kan er aanspraak op maken absoluut afdoende te 

zijn. Vaak vormt de combinatie van verschillende behandelwijzen de 

sleutel naar genezing.

https://balliel.bemergroup.com/en
www.aloesport.info
mailto:info@aloesport.info?subject=Consult Microcirculation



