Den beste investeringen du
kan gjøre for din egen helse.
BioEnergiser systemet, renser, avgifter lindrer smerte, gir energi og overskudd i hverdagen!

B

ioenergiser detox spa systemet: er en patentert og vitenskaplig dokumentert metode
for smertelindring, rebalansering og
rensing av avfallstoffer fra kroppen.
Dette er det eneste apparatet i sitt
slag på markedet som er medisinsk
godkjent og benytter den verdens patenterte Quaver ® teknologien fra Q
Science.
Quaver ® teknologien er en neuro
muskulær behandlings teknikk som
har sitt utspring i forskningen på det
neurologiske feltet og er resultatet av
mer en 20 år forskning av Dr Roberto
Ciaff fra UK.
Dr Ciaff er en anerkjent forsker og
vitenskapsmann og er en høyt respektert foredragsholder i medisinske og
vitenskaplige kretser.
Bioenergiser systemet kombinerer
to unike behandlings metoder som har
vist seg å ha en meget effektiv og god
virkning på en rekke plager og lidelser
og mange mennesker har fått en ny og
bedre hverdag etter å tatt i bruk teknologien.
Quaver ® teknologien virker på den
måten at prosessoren i apparatet søker
og finner brukerens frekvens i nærmeste motorneuronet i bena, apparatet
stiller seg inn på denne frekvensen og
sender denne ut i vannet, denne går
gjennom brukerens nervesystem, dette
bidrar til å løse opp blokkeringer som
oftest er årsak til smerte.

Den andre teknikken som benyttes
er elektrolyse.
Ved hjelp av sonden i vannet frigis det
negative og positive ioner, dette strømmer gjennom kroppen og fester seg
ved motsatt ladede celler.
BioEnergiser systemet vil på denne
måten starte prosessen med rebalansering av kroppens bioenergi.
En effektiv rebalansering gjør at
cellelikevekten av positive og negative
ioner blir ideell.
Den fornyede balanseringen av cellene fører til optimal effektivitet av
deres funksjon med å stimulere næringsopptaket og fjerne uønsket avfall
og giftstoffer.
Dette fører til at kroppens naturlige
mekanisme for fjerning av uønskede
giftstoffer settes i gang og begynner å
jobbe effektivt. Har cellene optimale
verdier vil kroppen fungere slik den er
ment å gjøre.
Resultatet blir et fornyet energinivå,
både fysisk og mentalt med en generell
følelse av velvære
Veldig mange problemer viser seg
å være relatert til ubalanse i cellene,
kroppen består av milliarder av celler
og om ikke disse fungerer optimalt vil
heller ikke kropps funksjonene virke
optimalt.

Man plasserer så en sonde i karet som
styres av en kontrollenhet. Behandlingen tar 30 minutter og bør gjentas ca
6-8 ganger for maksimal effekt første
gang. Deretter tar man behandlinger
ved behov.

Nyere forskning viser at et voksent menneske i snitt har ca
700 gift og avfallstoffer lagret i kroppen. Dette overbelaster
kroppens organer slik at vi bli syke og føler oss generelt
dårlige. I mange tilfeller kan man ha uforklarlige symptomer
og listen over problemer som kan oppstå er uendelig.

Pris komplett system kr. 4 950,- ink. mva.

Behandlingen:
Behandlingen foregår ved at en plasserer begge føttene i et spa kar fylt med
varmt vann tilsatt salt.

Tilbakemeldinger fra behandler og brukere.
Sam Kristian Skår fra Eco system i Norfjordeid har benyttet Bioenergiser systemet på flere av sine
klienter og har fått mange gode tilbakemeldinger, her er to av de.

T

ove Mette Aune frå Utvik i
Sogn og Fjordane hadde store problem med ein prolaps
i ryggen, og smerter i høgre ankel,

Tove Mette og Sam Kristian Skår i full
gang med Bioenergiser apparatet.

Behandlingen har vist meget gode resultater ved bla: Psoriasis, eksem, forgiftninger, ME. Fibromyalgi, allergi,
AD/HD, spenninger, stivhet, hud problemer, lymfeødem, hevelser, tretthet,
sirkulasjons problemer etc.

som ho har vert operert i 2 ganger.
Det begynte med eit magnetarmband – som ho kjøpte av meg hausten 2006 – og sidan har det gått ein
veg. Ho merka forskjell i ryggen,
etter eit kvarter, i den forstand at ho
hadde mindre smerter, og fekk betre
blodsirkulasjon. Tidlegare sov ho
3-4 timar kvar natt, men no søv ho
i omtrent 8 timar, samanhengande.
Ho har også mindre smerter etter
operasjonane i ankelen, og ho har i
tillegg tatt av 7 kg.
Etter at ho begynte med detox-behandling – som gir ein tilsvarande
effekt som magnetterapi – har plager
som er relatert til psoriasiss – som

kløing, tørr og sår hud blitt mykje
mindre. Tove Mette har fått forandra
livet sitt ved å kombinere detox-behandling og magnetterapi.
Wenche Stustad frå Sylling har fått
god effekt av Bioenergiser apparatet.
Ho har tidligare hatt mykje veskeansamling i kroppen, og ho har vert
sår i halsen om morgonen. Etter at
ho begynte å ta detox-behandlingar,
har ho hatt mindre av desse plagene,
og har ho vert mindre hoven og stiv
i kroppen.
På grunn av at ho har astma og allergi,
må ho passe på å trene regelmessig.
Detox-behandling og eigeninnsats, i
form av kondisjonstrening og styrke-
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trening, gir det beste resultatet. Å bli
kvitt slaggstoffa ved behandlinga, fører til at ein får tilført cellene raskare
oksygen og dei næringstoffa som
blodet transporterer rundt i kroppen
.DET gir meir overskudd!! Wenche
har også færre astma-anfall,og mindre smerter på grunn av fibriomyalgi,
enn ho hadde tidlegare.
Ecosystem, Sam Kristian Skår
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