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Co nabízíme: termografické vyšetření organismu. Bez ozáření, zcela
bezpečné, bezkontaktní. Tato metoda odhalí abnormality ve tkáních,
záněty, bulky i nádory. Je ideální pro vyšetření prsou pro prevenci
rakoviny. Pro porovnání uvádíme, že mammogram odhalí patologické
změny až od velikosti 4,5 miliardy buněk. Termografie i o několik let
dříve, ještě než se nádorové bujení rozvine. Spolehlivý krevní test
Onkoblot odhalí neomylně nádory již od velikosti 2 miliony buněk,
včetně určení typu a místa, ale ten bohužel v Česku nikdo nenabízí.
Na základě takového vyšetření je možné zahájit včasnou regeneraci
a ušetřit si problémy, které mohou vzniknout zanedbáním prevence.
Termografie odhalí i záněty svalů, šlach a kloubů i dalších orgánů a
centra bolesti. Je možné ji opakovat libovolně i několikrát do roka. V
některých zemích je to již hojně užívaná metoda diagnostiky.
Dále nabízíme: kompletní regeneraci organismu podle jednotlivých
funkčních segmentů nebo v rámci celku, a to jak na základě našeho
vyšetření tak i na základě výsledků vyšetření, které si přinesete z
jiného odborného pracoviště. Tato regenerace vychází z fyzikální
podstaty a povahy živých organismů dle akademika Šipova a je
prováděna torzní vlnou, tedy v tzv. torzním, neboli spinovém poli.
Využívá existence zbytkové energie – prioritní struktury živých
organismů. Je prováděna zařízením SMSM R 2014, které bylo
vyvinuto po dvaceti letech vědeckého výzkumu, podloženého objevy
z oblasti kvantové mechaniky, za které byla již v roce 1978 udělena
autorům Nobelova cena za fyziku. Je to nová a naprosto unikátní
metoda, která nespadá ani do klasické, ani do alternativní medicíny.
Je to certifikovaná a schválená regenerační metoda. Regenerovat lze
všechny tkáně postižené patologickou změnou, včetně chrupavek,
kloubů a nádorů a navrátit je zpět do funkčního fyziologického stavu.
Provozní doba:
po – pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
objednání je možné telefonicky a e-mailem
jiné termíny podle telefonické hohody

