®

Vegamed Select ÚJ!
Az emelkedő egészségügyi költségek
és a növekvő krónikus és degeneratív
kórképek idejében költséghatékony
és problémaorientált kezelési koncepciókra van szükségünk. A tapasztalat
megmutatta, hogy a főképpen a
környezeti szennyezés és a
szegényes életvitel által okozott
betegségek esetében lényegretörő
terápiák szükségesek a civilizációs
betegségek hosszútávon többségében tünetorientált gyógykezelése
helyett.
Az új VEGAMED® Select terápiás
eszköz innovatív koncepciója által
közvetlenül a rejtett betegség okait
kezeli holisztikus és költséghatékony módon.
®

A VEGAMED Selecttel a rezonanciás
és információs terápia technológiailag
legfejlettebb típusát ajánlhatja fel
pácienseinek. Mindemellett a
®
VEGAMED Selecttel egy olyan
készülék áll a rendelkezésére, mely
automatikusan személyre szabott
kezelési tervet készít a krónikus
betegségekhez.

Köszönhetően az intelligens rendszerének az eszköz finoman
összehangolja a terápiás statégiát minden egyes páciens reaktív állapotával,
anyagcsere - és stresszhelyzetével.
A Rendszerinformációs Terápia
(Systems Information Therapy)
egyénre szabott formája mostanáig a
szakértők és a specialisták kiváltságos
®
hatásköre volt - de most a VEGAMED
Select bármely terapeuta számára
egyszerűen és könnyen elérhetővé
teszi a Rendszerinformációs Terápia
fejlett típusának elsajátítását az
érintőképernyőn megjelenő intelligens
menürendszer lépésről lépésre bemutató útmutatásai segítségével.
Az eszköz fél - és teljesen automata
terápiás programokkal ellátott.
Mindezek tetejében a VEGATEST
szakértő már jól ismert és bevált VDS
technológiája (terápiás "ampullák"
digitalizált rezgési információja) szintén
®
beépítésre került a VEGAMED Selectbe. És így a kényes és időigényes
ampullákat használó kezelések
korszaka lejárt.

Megjegyzés a tisztességes piaci magatartáshoz:

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

A legkorszerűbb rezonanciás terápia:
®
Rendszerinformáció a Vegamed Selecttel
A terápia lecsökkenti a kerülőutakat

Vásárlással kapcsolatos
információkért kérjük hívja:

- Fél- és teljesen automata terápiás programok
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- Menürendszer vezérelte és megbízható
- Tárhely egyedi terápiás programokhoz
- Beépített terápiás "ampulla" adatbázis
- Érintőképernyős üzemeltetés
- Moduláris felépítés: használja önnálló egységként vagy
®

csatlakoztatva a VEGAMED Matrix terápiás részegységeként
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