A MÁTRIX REGENERÁCIÓS TERÁPIA
(MATRIX REGENERATION THERAPY)
TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSA
A holisztikus terápia
beillesztése az egy
séges eljárásmódba:
- Sportsérülések
- Kiegészítő kiroterápia
- Anyagcsere-szabályozás
- A köt őszövet támogatása
- Nyirokrendszer stimulációja
A puha kötőszövet (más néven
mátrix) főszerepet játszik a klasszikus
degeneratív betegségek kialakulásában. Morfológiailag a mátrix
elasztinből, kollagénből és glükozaminból álló funkcionális rendszer. Ez
köti össze a vaszkuláris-(ér), ideg és limpatikus (nyirok) rendszereket a
sejtszövetekkel. Következésképp a
sejtszövetek egészsége és az ízületi
felépítése döntő mértékben függenek
a mátrix működőképességétől ha az
folyamatosan túlterhelt, előbb vagy
utóbb az "ellátó és tápláló" műküdő
szövetek károsodnak, ami krónikus
betegségeket okoznak, melynek
hatása megfigyelhető a mozgató
apparátusban. Ezen esetben a mátrix
terheltségét csökkenteni és állapotát
regenerálni kell mielőtt a betegség
sikeresen kezelhető.
A VEGAMED® Matrix több eljárást
egyesít, hogy tehermentesítse és
élénkítse a mátrixot: Bőrvérkeringést
elősegítő Vákuumos Maszázs
(Petechial Suction Massage) az
ütemes egyenáram terápia és a
Rendszerinformációs Terápia
(Systems Information Therapy)
speciális fajtája, melynél mind a
páciens specifikus és homeopata
rezgési információk, valamint a sejt és anyagcsere-fenntartó rezgési jelek
jelen vannak a testben.
Továbbá a dinamikus mágneses
mező segíti elő a rendszerinformációk
átvitelét.

A Bőrvérkeringést Elősegítő
Vákuumos Masszázs során a páciens háta kerül kezelésre vákuumos
vizsgálattal. Ez az intenzív stimulus
serkenti a vérkeringést, stimulálja a
méregtelenítési folyamatot és aktiválja a limpatikus- és immunrendszert,
mialatt szintén feloldja az izommerevedéseket és - csomókat
a szövetekben.
Az Ütemes Egyenáram Terápia
(Rhythmic Direct-Current Therapy)
közvetlenül az anabolikus / katabolikus anyagcsere folyamatokra hat
és ugyanezen idő alatt a sav-bázis
egyensúlyra is, minekután a savas
értéket közvetlenül semlegesíti.
Az eredmény a szöveteken belüli
információáramlás optimalimális
rendjének javulása.
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A Rendszerinformációs Terápia (r-t-i)
a szövetekben található gyulladásos
gócpontok és exogén szubsztanciák
(idegen anyagok) patológiás
energiamintáit használja fel az
immunrendszer feltérképezéséhez.
Ez a "figyelmeztető jel" különösen
megnöveli a méreganyag kiválasztását,
Bőrvérkeringést
aktiválja és ezáltal kezelhető állapotElősegítő Vákuumos
ba hozza a krónikus gyulladásokat.
Masszázs
®

A VEGAMED Matrix feloldja a
felsleges melléktermékeket és méreganyagokat, helyreállítja a szervezet krónikus gyulladások által legyengített folyamatait, és revitalizálja
az immunrendszert és a kötőszövetek
aktivitását és működését.
Ezen alapvető méregtelenítés után a
szervezet újra képes lesz az (ön)
gyógyító folyamatra.
Az ortopédusok haszna ebből mindenekelőtt az, hogy javítható az
ellátás állapotát a kötőszövetben.
Ezek alapján a fájdalmas izommerevedések feloldhatóak, a degeneratív elváltozások előnyösen befolyásolhatóak és a kondíció javítható
traumatikus sérülések után.

Rendszerinformációs
Terápia (R-I-T)
Megjegyzés a tisztességes piaci magatartáshoz:

A Wegamed® diagnosztikai és terápiás módszerei
az alternatív gyógyászat területéhez tartoznak, és
mindenekfelett tudományosan nem bizonyítottak.
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