BIOHARMONEX®
elektroniczny przyrząd emitujący
impulsowe pole elektromagnetyczne o bardzo niskim natężeniu
DO CZEGO SŁUŻY?
Każda żywa komórka organizmu wytwarza pole elektromagnetyczne. Jest to jeden ze
sposobów, za pomocą którego komórki komunikują się ze sobą w celu zainicjowania i
regulowania różnorodnych procesów fizjologicznych. W wyniku działania zewnętrznego pola
elektromagnetycznego wytwarzanego przez BioHarmonex®, można wpływać na naturalne pole
elektromagnetyczne generowane przez określone tkanki ludzkie. W ten sposób następuje
wzmocnienie naturalnych funkcji metabolicznych oraz procesów naprawczych.
CZY JEST TO MOŻLIWE?
Wyniki badań naukowych wskazują, że każdy proces biochemiczny w naszym organizmie jest
poprzedzony określoną aktywnością elektromagnetyczną, zachodzącą pomiędzy komórkami
biorącymi udział w tym szczególnym procesie. To elektromagnetyczne „komunikowanie się”
ułatwione dzięki dużej (70%) zawartości wody w naszym organizmie, jest niezbędnym
mechanizmem koordynowania funkcji komórek w celu osiągnięcia określonego rezultatu.
Podczas przemiany materii, pojedynczy narząd w organizmie ludzkim pełni określoną funkcję.
Czy jednak kiedykolwiek zastanawialiście się, ile pojedynczych komórek bierze udział w tym
jednym procesie? Jak to się dzieje, że miliardy drobnych elementów są w stanie perfekcyjnie
koordynować swoje wspólne działanie tak, by osiągać ten sam efekt za każdym razem?
Jednym z czołowych naukowców zajmujących się czynnością elektromagnetyczną komórek jest
biofizyk dr Mae-Wan Ho. Zadał on pytanie, w jaki sposób ogromna konglomeracja, składająca
się z 75 trylionów komórek oraz setek trylionów molekuł, tworzących organizm ludzki, potrafi
współpracować tak efektywnie jako całość. Doktor Ho zauważył, że kluczem do koordynacji
procesów biochemicznych jest energetyczna, wewnątrzkomórkowa komunikacja. Bezpośrednim
dowodem magazynowania energii wewnątrz komórek jest doświadczenie, podczas którego cały
system komórkowy reagował nawet na słabe sygnały, bez względu na to, czy pochodziły one z
wewnątrz czy zewnątrz organizmu. Doktor Ho zauważył także, że sygnały te są
„rozprowadzane” po całym systemie, a następnie wzmacniane przez przechowywaną energię,
czego rezultatem jest skoordynowane działanie komórek.
To, co opisywał doktor Ho, nazywamy biorezonansem. Większość ludzi utożsamia go tylko z
dźwiękiem, ale w fizyce rezonans oznacza również wzmocnienie sygnału lub wibracji w
odpowiedzi na zewnętrzny bodziec, który ma taką samą częstotliwość, jak naturalna
częstotliwość wibracji stymulowanego systemu.
Dalsze badania naukowe wykazały, że na zdrowe komórki, tworzące część systemu, mają
wpływ tylko wibracje o określonej częstotliwości, natężeniu i amplitudzie. Co więcej, na
podstawie intensywnych badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie, określono cechy
charakterystyczne oraz parametry aktywności elektromagnetycznej, która poprzedza określone
czynności fizjologiczne tkanek i narządów.
BIOREZONANS - NADZIEJĄ MEDYCYNY PRZYSZŁOŚCI
Biorezonans jest jedną z największych nadziei medycyny przyszłości, ponieważ oddziałując na
podstawowe procesy organizmu, uruchamia i wspiera jego samoregenerację. To całkowicie
naturalne, profilaktyczne i holistyczne podejście do wellness. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że
urządzenia biorezonansowe są teraz relatywnie tanie i łatwe w obsłudze (w porównaniu do lat
ubiegłych), nie jest zaskoczeniem, dlaczego biorezonans jest coraz częściej stosowany przez
coraz więcej osób, ceniących sobie wysoką jakość życia. Intensywne badania prowadzone w
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elektromagnetycznej, która poprzedza określone procesy fizjologiczne komórek i narządów,
stąd też łatwiej dobrać odpowiednie parametry biorezonansu. Coraz liczniejsze dowody
wskazują, że metoda ta łagodzi przyczyny oraz objawy różnorodnych schorzeń; wzmacnia
także ludzki system obronny oraz pozwala zachować zdrowie i pełnię sił do późnych lat życia.

JAK DZIAŁA BIOHARMONEX®?
Urządzenie wykorzystuje energię pochodzącą z małego wewnętrznego akumulatora,
emitującego pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości (od 1 Hz do 200 KHz). Zakres
emisji elektromagnetycznej różni się w zależności od wybranego programu (jednego z 20
dostępnych), wyróżnionych w menu urządzenia PROGRAMY. Każdy z programów został
opracowany pod kątem elektromagnetycznej aktywności komórkowej związanej z konkretną
funkcją organizmu lub jego części. W rezultacie, każdy z dostępnych programów oddziałuje na
określone „okna” biologiczne, wspomagając tym samym wydolność specyficznych funkcji
organizmu.
BioHarmonex® emituje sygnały o bardzo niskim natężeniu, jest więc całkowicie bezpieczny.
Jednak osoby ze wszczepionym rozrusznikiem serca lub jakimkolwiek innym urządzeniem
elektrycznym, przed użyciem urządzenia powinny skonsultować się z lekarzem. Sygnały
emitowane przez BioHarmonex® działają na poziomie komórkowym i fizycznie są
niewyczuwalne. Najskuteczniejsza odległość, w jakiej należy przebywać podczas transmisji
określonego programu nie powinna przekraczać 1,5 metra.
DOSTĘPNE PROGRAMY
BioHarmonex® zawiera 20 programów, złożonych z kilku podprogramów. Programy oraz podprogramy regulują częstotliwość, amplitudę oraz natężenie sygnału elektromagnetycznego, tak
by wpływać na określone „okna” biologiczne. „Okno” - to specyficzny, elektromagnetyczny
wzorzec, istniejący pomiędzy komórkami, biorącymi udział w określonej czynności organizmu.
Każdy z programów trwa od 25 do 30 minut i oddziałuje najskuteczniej w odległości 1,5 metra
od urządzenia. Większość programów może być uruchamiana kilka razy dziennie, ale
specjaliści zajmujący się biorezonansem zalecają nie więcej niż 6-9 sesji dziennie. Oznacza to,
że efekt terapeutyczny nie ulega wzmocnieniu po przekroczeniu dziennej zalecanej liczby sesji.
Okna biologiczne
„Okno” to inne określenie celu metabolicznego dla uzyskania konkretnego
Poszczególne cele metaboliczne można zidentyfikować poprzez nazwę programu.

wyniku.

Poniżej znajdują się opisy programów:
CHILD
Szybki okres wzrostu i rozwoju dzieci charakteryzuje się specyficznymi potrzebami
metabolicznymi. Program CHILD może pomóc w koordynacji tych czynności, natomiast w
połączeniu ze swoimi podprogramami, wywiera korzystny wpływ na wszystkie funkcje,
wymagane do prawidłowego rozwoju organizmu dziecka, m.in. na podział komórek, sprawność
umysłową oraz rozwój tych funkcji, które są niezbędne do skutecznej pracy systemu
immunologicznego.
IMMUNE
Używając tego programu, można osiągnąć i utrzymać równowagę pomiędzy wrodzoną,
naturalną (niespecyficzną) i nabytą (specyficzną) odpornością. Program wspomaga aktywność
komórek odpornościowych, podnosząc w ten sposób kondycję immunologiczną organizmu.
Skuteczność biorezonansu potwierdzają liczne opublikowane dane naukowe, które dostarczają
dowodów na poprawę czynności systemu immunologicznego. Program IMMUNE można również
łączyć z innymi programami wspierającymi pracę systemu immunologicznego, takimi jak:
CHILD, FOREVER YOUNG, RELAX, NERVES, BIORHYTHM i MERIDIAN.
FOREVER YOUNG
Wspiera system antyoksydacyjny organizmu i hamuje proces starzenia się komórek. Jako
podstawowy program dnia, jest szczególnie polecany mieszkańcom miast i innym osobom,
narażonym na szkodliwy wpływ środowiska.
W połączeniu ze swoimi podprogramami, FOREVER YOUNG wzmacnia system immunologiczny
oraz podnosi libido (popęd płciowy). Stosując go regularnie, można skutecznie zwiększyć
korzystny wpływ zdrowego stylu życia czy innych metod poprawiających jakość życia.
Program FOREVER YOUNG można łączyć z innymi programami korzystnie wpływającymi na

system immunologiczny, takimi jak: RELAX, NERVES, DETOX, CIRCULATION, BIORHYTHM i
MERIDIAN.
HORMONE
Program ten oddziałuje na receptory dokrewne komórek, zwiększając w ten sposób ich
wrażliwość na hormony. Przyspiesza wychwyt i wykorzystanie tych neurotransmitujących
białek, może być więc użyteczny w przywracaniu równowagi energetycznej w organizmie.
Łagodzi objawy somatopauzy, menopauzy i zespołu napięcia przedmiesiączkowego.
PAIN
W odpowiedzi na ból, organizm może wykorzystać wiele naturalnych substancji
przeciwbólowych, takich jak endorfiny czy enzymy proteolityczne. Program PAIN zwiększa
wrażliwość organizmu na te naturalne środki przeciwbólowe. Łagodzi bóle wywołane ostrym
uszkodzeniem, jak również dolegliwości w przebiegu chorób stawów. Posiada skuteczny
podprogram do łagodzenia bólów głowy. Można go łączyć z innymi programami, które
współdziałają z nim synergicznie, np.: RELAX, NERVES, FOREVER YOUNG, HORMONE,
CIRCULATION, BIORHYTHM i MERIDIAN, jak również z programami, które wspierają procesy
trawienia i odtruwania - DETOX, DIGESTION, LIVER - PANCREAS, URINARY.
RELAX
Nasz organizm reaguje na negatywne impulsy psychiczne czy fizyczne, wytwarzając swoją
własną energię w postaci stresu. Fizjologicznie, energia ta jest wytwarzana pod wpływem
uwalnianych hormonów: adrenaliny i kortyzolu. Jeśli receptory komórek w organizmie staną się
mniej wrażliwe na te dwa hormony, a bardziej wrażliwe na naturalnie relaksujące i
uspokajające neurotransmitery, takie jak serotonina i dopamina, to wtedy cały organizm,
zarówno pod względem fizycznym, jak i umysłowym będzie wyciszony i zrelaksowany.
Program RELAX pomaga przeciwdziałać
relaksację i dobre samopoczucie.
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NERVES
Regularne stosowanie tego programu może pomóc osiągnąć równowagę procesów nerwowych,
a w efekcie poprawia zdolności umysłowe oraz odpowiedź motoryczną (mięśniową). Osoby, od
których wymaga się dużego wysiłku intelektualnego, np. studenci przygotowujący się do
egzaminów, podczas stosowania tego programu mogą znacznie poprawić swoją wydajność i
ogólne osiągnięcia. Program NERVES w połączeniu z programem RELAX przeciwdziałają
negatywnym skutkom przewlekłego napięcia.
WEIGHT - LOSS
Regularne stosowanie tego programu pomaga osiągnąć i utrzymać idealną masę ciała. Ułatwia
oczyszczanie organizmu oraz przyspiesza procesy metaboliczne i rozkład tkanki tłuszczowej.
DETOX
Bez względu na to, jak żyjemy, w organizmie gromadzi się pewna ilości toksyn. Mogą to być
pestycydy, substancje konserwujące, zanieczyszczenia żywności. Toksyny mogą również
pojawić się jako efekt niewłaściwej eliminacji produktów ubocznych czy stylu życia (palenia,
spożycia alkoholu czy leków). Organizm posiada mechanizmy, które usuwają te substancje
toksyczne. Należą do nich zwłaszcza takie narządy jak wątroba, nerki czy śledziona. Sprawny
przebieg tych procesów wymaga olbrzymich ilości energii, regeneracji komórek i koordynacji.
Program DETOX (oczyszczanie) zawiera kilka podprogramów, które wspierają zwiększoną
aktywność wątroby, nerek, śledziony, trzustki i jelit. Można go skutecznie łączyć z
suplementami oraz innymi programami, takimi jak: RESPIRATORY, DIGESTION, LIVER PANCREAS, URINARY, w zależności od indywidualnego przypadku. Podsumowując, program ten
wspomaga procesy ogólnego odtruwania i metabolizm.
EYE - VISION
Proces widzenia to niezwykle złożony mechanizm o szczególnych wymaganiach na poziomie
komórkowym. Program EYE - VISION wspiera funkcje i regenerację komórek, biorących udział
w tym procesie. Chcąc uzyskać jego maksymalną skuteczność, zaleca się również regularne
przyjmowanie: beta-karotenu, luteiny, witaminy C, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz

cynku. Program można stosować kilka razy dziennie.
CIRCULATION
Odpowiednia dostawa tlenu i składników odżywczych oraz usuwanie z komórek produktów
przemiany materii są ściśle połączone z prawidłową pracą układu sercowo - naczyniowego.
Aktywność komórkowa w takim systemie wymaga komunikacji elekromagnetycznej na
wysokim poziomie. Z tego powodu cały układ krążenia może być szczególnie podatny na
korzystny wpływ biorezonansu. Program CIRCULATION poprawia funkcje i kondycję wszystkich
elementów układu krążenia. Można z nim skutecznie łączyć inne programy, takie jak RELAX,
NERVES, FOREVER YOUNG, HORMONE, BIORHYTHM i MERIDIAN, jak również programy do
detoksykacji i poprawy metabolizmu: DETOX, DIGESTION, LIVER-PANCREAS, URINARY.
RESPIRATORY
Program wspierający aktywność układu oddechowego pomaga uzyskać optymalną wydolność i
skuteczność tych niezbędnych do życia narządów.
DIGESTION
Jakość naszej żywności jest jednym z elementów prawidłowego odżywiania, lecz nie mniej
istotna jest zdolność przyswajania składników odżywczych ze spożywanego pokarmu. Jest to
m.in. związane z pracą bakterii jelitowych, jak i komórek wyścielających jelito cienkie, zwanych
enterocytami. Program DIGESTIVE wpływa na aktywność elektromagnetyczną tych komórek z
zamiarem usprawnienia ich funkcji. Wspiera również aktywność wątroby i pęcherzyka
żółciowego, które są odpowiedzialne za wytwarzanie i magazynowanie żółci, niezbędnej w
procesie trawienia. Program te pomocny jest w łagodzeniu zaburzeń trawienia i związanego z
tym dyskomfortu. Można go skuteczne łączyć z innymi programami pobudzającymi pracę
układu pokarmowego, np. LIVER- PANCREAS, DETOX, itp. Chcąc uzyskać maksymalną
skuteczność, podczas stosowania tego programu warto zadbać o dietę wysokobłonnikową oraz
odpowiednie suplementy, niezbędne do prawidłowej funkcji przewodu pokarmowego.
LIVER - PANCREAS
Inny program wspomagający procesy trawienia i wchłaniania substancji odżywczych. Wątroba
to m.in. główne centrum przemian metabolicznych tłuszczów i cukrów oraz miejsce
wytwarzania żółci. Trzustka produkuje enzymy trawienne oraz insulinę, która pomaga
komórkom wykorzystywać glukozę do produkcji energii. Spożywana przez nas żywność zawiera
enzymy, które wspomagają proces trawienia. Jednak mogą one być unieczynniane podczas
przetwarzania żywności. Oznacza to, że nasza trzustka staje w obliczu trudnego zadania,
ponieważ musi wyprodukować wszystkie enzymy, wymagane do trawienia tego typu
pożywienia. Program LIVER - PANCREAS wspiera funkcje wątroby i trzustki. Jest szczególnie
skuteczny w połączeniu z programem DETOX czy DIGESTION.
SKIN
Program ten pobudza funkcje naskórka i innych komórek, niezbędnych do rozwoju zdrowej
skóry. Warto połączyć go z odpowiednią dietą, opracowaną indywidualnie dla poszczególnych
osób oraz z preparatami oczyszczającymi organizm.
URINARY
Nerki odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. Są
odpowiedzialne za: odtruwanie i metabolizm (wszystkie toksyny rozpuszczalne w wodzie są
wydalane z naszego organizmu przez nerki), gospodarkę wodno - elektrolitową, zarządzanie
równowagą kwasowo - zasadową, regulację funkcji układu hormonalnego i produkcji krwi
(erytropoetyna), gospodarkę witaminą D3 oraz utrzymanie wrodzonej energii naszego
organizmu, podnosząc w ten sposób ogólną witalność i długowieczność. Program URINARY,
łącznie z odpowiednim odżywianiem i suplementami, zapewnia odpowiedni poziom „rezerw
energetycznych” nerek. Ponadto, łagodzi dolegliwości związane z zaburzoną pracą układu
moczowego. Jest szczególnie skuteczny w połączeniu z programem DETOX.
BONE - SPINE
Większość osób myśli o kościach jak o statycznej strukturze, w rzeczywistości podlegają one
aktywnym zmianom, podobnie jak większa część naszego organizmu. Korzystny wpływ ćwiczeń

na strukturę kości, możliwość naprawy po ich złamaniu oraz takie stany jak osteoporoza są
prostym dowodem na to, że kości zawierają żywe komórki. Program BONE-SPINE poprawia
aktywność i skuteczność tych komórek, w efekcie pomaga uzyskać mocną strukturę kostną.
Stosowanie pól elektromagnetycznych o ekstremalnie niskim natężeniu umożliwia
przekazywanie korzystnych informacji do naszego organizmu, wzmacnia więc efekty
fizykoterapii, przyspiesza regenerację uszkodzonej tkanki kostnej w przebiegu osteoporozy czy
podczas urazów. Chcąc uzyskać maksymalną skuteczność, podczas stosowania tego programu
warto zadbać o odpowiednie odżywianie, suplementy pochodzenia naturalnego oraz zestaw
ćwiczeń fizycznych.
AFTER TRAINING
Wydolność fizyczna i optymalne wykorzystanie rezerw witalnych organizmu to sprawa
najwyższej wagi dla najlepszych sportowców. Na dłuższą metę, tylko ci sportowcy, którzy
podchodzą rozważnie do swoich zdolności samoregeneracji (tzn. mobilizują własne rezerwy do
maksimum, utrzymując równocześnie mechanizmy adaptacyjne na optymalnym poziomie)
mogą utrzymać swoje rekordy i pozycję lidera.
Nasz organizm zmienia się, dostosowując się do obciążeń, na które jest narażony. A zatem,
jest niezwykle istotne, by koordynować właściwą wymianę substancji w tkankach i utrzymać
różne procesy metaboliczne na odpowiednim poziomie. Sportowcy, stosując kilka razy dziennie
program AFTER TRAINING, w znaczący sposób mogą podnieść swoją wydolność. Program ten
przyspiesza proces regeneracji po treningu, minimalizuje zmęczenie i uszkodzenia powysiłkowe
oraz polepsza kondycję.
Program jest zalecany zawodowym sportowcom, jak również wszystkim innym osobom, które
chcą podnieść swoją wydolność fizyczną. Można go stosować po treningu, by przyspieszyć
regenerację tkanki mięśniowej i zmniejszyć uczucie zmęczenia.
MERIDIAN
Zgodnie z tradycyjną chińską medycyną, ludzki organizm pokryty jest niewidzialną siatką
kanałów energetycznych, tzw. meridian. W rzeczywistości kanały te są zlokalizowane pod
naszą skórą na różnej głębokości, równolegle do naszych naczyń krwionośnych, dróg
nerwowych oraz na powierzchni tkanki mięśniowej, biegną w pewnym kierunku i odgrywają
ważną rolę w komunikowaniu się różnych narządów i części ciała oraz w krążeniu krwi i energii.
Gdy z powodu wewnętrznych czy zewnętrznych czynników dochodzi do zakłóceń w przepływie
energii, zostaje zaburzona równowaga metaboliczna i pojawia się choroba. Istnieje kilka
tysięcy punktów akupunkturowych na meridianach, które mogą być pobudzane nie tylko za
pomocą igieł akupunkturowych, lecz również za pomocą masażu, akupresury czy terapii
elektromagnetycznej.
W przeciwieństwie do akupunktury czy akupresury, które pobudzają meridiany za pomocą
pojedynczych sygnałów, program MERIDIAN w urządzeniu BioHarmonex® stanowi całą
„symfonię programów”, stymulującą i harmonizującą wszystkie meridiany równocześnie. W
efekcie ułatwia przebieg procesów metabolicznych na najbardziej optymalnym poziomie oraz
zapewnia harmonię i dobre samopoczucie. Efekty te można wzmocnić w połączeniu z
programem BIORHYTHM.
BIORHYTHM
Stan fizyczny, emocjonalny i intelektualny oraz wydolność każdego człowieka na świecie nie
jest wartością stałą, lecz przedmiotem cyklicznych zmian, zwanych rytmami biologicznymi. Nie
znane są dokładnie mechanizmy wewnętrzne, które wywołują te cykle, lecz jednym z wielu
czynników, które mogą wyjaśnić to, jest fakt, że 70% naszego organizmu to woda. Oczywiście
woda jest bardzo wrażliwa i podatna na takie czynniki jak: fale elektromagnetyczne,
akustyczne, grawitacja, ciśnienie atmosferyczne, zimno, ciepło, światło. Wiadomo, że szeroka
gama różnych czynników może oddziaływać na biorytmy, np. normalne zmiany fizjologiczne w
organizmie, długość dnia, duże wahania temperatury i pogody oraz zmiany w polu
elektromagnetycznym ziemi.
Oczywiście, aktywność elektromagnetyczna komórek uczestniczących w każdym procesie
organizmu będzie różna, w zależności od tego, czy cykl jest w maksymalnym czy minimalnym
punkcie fazy. Jeśli np., zdolności intelektualne są w maksymalnym punkcie cyklu, wtedy

komórki powiązane bezpośrednio z funkcją kojarzenia będą wytwarzać bardziej aktywne
sygnały elektromagnetyczne, niż gdy znajdują się w fazie niżowej.
Program BIORHYTHM wspiera rezonans, może więc poprawić zdolności, które są w fazie
minimalnej cyklu, jak również wzmocnić te, które są w punkcie maksymalnym. Wynikiem tego
będzie ogólnie lepsze funkcjonowanie fizjologicznych układów, poprawa emocjonalnego
samopoczucia i łatwiejsza adaptacja do zmian. Program ten jest szczególnie zalecany osobom:
- często podróżującym na dość znaczne odległości
- narażonych na sezonowe zaburzenia psychiczne lub inne zmiany fizjologiczne powiązane z
pogodą lub sezonem.
Program jest bardziej skuteczny, kiedy stosuje się go z innymi programami, takimi jak NERVES
i RELAX. Może być również stosowany z programem CIRCULATION lub MERIDIAN.

BioHarmonex®
Zastosowanie urządzenia BioHarmonex® wraz ze zdrowym stylem życia, prawidłowymi
zasadami odżywiania i odpowiednimi suplementami oraz regularną aktywnością fizyczną to
skuteczny sposób na stworzenie oraz zachowanie naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
KTÓRE SUPLEMENTY DIETY PRACUJĄ SYNERGICZNIE Z URZĄDZENIEM
BIOHARMONEX®
Skuteczność programów BioHarmonex®, przy jednoczesnym zażywaniu wymienionych poniżej
suplementów diety, znacząco wzrasta. Lista ta może być modyfikowana w miarę Twoich
okresowych potrzeb lub dopasowana do Twojej osobowości.
CHILD: Lion Kids Multivitamin, Lion Kids C, Lion Kids Multivitamin with Vitamin D
IMMUNE: ImmunAid, VirAgo, Ocean 21, Bee Power, Vital A, B, AB, 0 , Polinesian Noni,
ParaProteX, Garlic Caps with Extra Parsley, C-1000, C-Plus flavonoids
FOREVER YOUNG: Ocean 21, ZenThonic, OxyMax, Energy&Memory, VitalMan, VitalWoman,
Protect 4 Life, Mega Protect 4Life, Coenzyme Q10, Super CoQ10 Plus, Sublingual CoQ10,
Natural HGH Support, Vitalizer, Panax Ginseng
HORMONE: VitalWoman, VitalMan, Natural HGH Support, Menopausal Formula, Ocean 21,
ZenThonic,Vitamin E, Pre Menstrual Support
PAIN: White Willow, Polinesian Noni, Triple Potency Lecithin, Shark Aid
RELAX: Rhodiolin, Stress Management B Complex, Polinesian Noni, Ocean 21, VitalMan,
VitalWoman
NERVES: Energy&Memory, Stress Management B Complex, Mega B Complex, Triple Potency
Lecithin, Rhodiolin, Polinesian Noni
WEIGHTLOSS: Slim Formula, Trimex WMS, Nopalin, Chromium Max 500, Advanced Fat
Burners, Citrimax&Chromium, Fat Absorber
DETOX: Liquid Chlorophyll, DetoX Patch, Ocean 21, Liver Aid, Arginine Plus, Pure Yucca,
Smokerade, Nopalin,
EYE-VISION: Beta Carotene, Lutein, Protect 4Life, Mega Protect 4Life, C-1000, Ocean 21,
ZenThonic
CIRCULATION: Omega 3, White Willow, Cholestone, CoenzymeQ10, Super CoQ10 Plus,
Sublingual CoQ10, OxyMax, C-Plus Flavonoids, Garlic Caps with Extra Parsley
RESPIRATORY: OxyMax, Ocean 21, Smokerade, Polinesian Noni, C-1000
DIGESTION: Digestive Enzymes, ParaProteX, Nopalin, AC-Zymes, Digest Ease, Liver Aid
LIVER-PANCREAS: Liver Aid, Arginine Plus, Digest Ease, Chromuim Max 500, ParaProteX,
Nopalin, Ocean 21
SKIN: Ocean 21, ZenThonic, OxyMax, Evening Primrose Oil, ParaProteX, Pure Yucca, Pro
Selenium

URINARY: VirAgo, ProState Power, Green Care, Garlic Caps with Extra Parsley, ParaProteX,
OxyMax
BONE-SPINE: Strong Bones, Power Mins, Joint ProteX, Ocean 21, Vital A, B, AB, 0
AFTER TRAINING: OxyMax, Energy&Memory, Natural HGH Support, Power Mins, Super Mega
50, Joint ProteX, C-1000
MERIDIAN: Ocean 21, ZenThonic, OxyMax, Polinesian Noni
BIORHYTHM: Super Soya Lecithin 1200, Triple Potency Lecithin, Ocean 21, Polinesian Noni,
ZenThonic.
WAŻNA INFORMACJA
BioHarmonex® nie jest przeznaczony do leczenia lub profilaktyki jakiejkolwiek choroby. Przed
zastosowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego Instrukcją Obsługi oraz
opisem działania.
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