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БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ – ТОВА Е ВАШИЯ ПЪТ КЪМ ЗДРАВЕТО 

КОМПЛЕКСНИТЕ ПРОГРАМИ, КОИТО ВИЕ ДЪРЖИТЕ В РЪЦЕТЕ СИ, ЩЕ БЪДАТ 

БЕЗЦЕННО РЪКОВОДСТВО ЗА ВАС И БЕЗПОГРЕШНО, ЩЕ ПОКАЖАТ ПЪТЯ 

КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ С ПОМОЩТА НА НАЙ-

СЪВРЕМЕННОТО НАПРАВЛЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА – ЕНЕРГО-

ИНФОРМАЦИОННА МЕДИЦИНА (БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ), КОЯТО Е 

СИМБИОЗА НА ИЗТОЧНАТА И МОДЕРНАТА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА 

МЕДИЦИНА. 

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ КОЛКОТО ПО-РАНО ЗАПОЧНЕТЕ С ОТСРТАНЯВАНЕ 

НА ПАРАЗИТИТЕ И ТОКСИНИТЕ ОТ ТЯЛОТО СИ, ТОЛКОВА ПО-УСПЕШНИ ЩЕ 

БЪДАТ ВАШИТЕ УСИЛИЯ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВЕ 

И ДЪЛГОЛЕТИЕ. 

 

С устройствата за биорезонансна терапия- BIOMEDIS (Biomedis android, Biomedis M, 

Mobile healer, Biophon, Mini Biotest i Biotest M) , има уникална възможност не само да 

се приложи биорезонансната терапия, но също така и да се контролира процеса на 

оздравяване  и гарантира оздравяването и възстановяването на нарушените функции 

във всички органи и системи. 

Тези лечебни комплексни програми са съгласувани и отговарят на ЕДС за биорезонанс. 

Въздействието на уредите BIOMEDIS е в състояние да унищожи напълно и да се 

предотврати повторно да се появяват болезнените последици и механизми, които 

предизвикват и поддържат вашето заболяване, като паразити, вируси, бактерии, 

едноклетъчни, гъбички и плесени, стрес, депресии и др.. Напълно елиминира всички 

блокажи и дисбаланси в енергетиката на организма, нарушение във вегетативната 

/автономна/ нервна система. Лимфен застой, автоинтоксикации, автоимунни 

заболявания. 

По този начин, устройството систематично и адекватно разрушава порочния кръг на 

болестни реакции към постоянно вътрешно напрежение и хронични заболявания на 

органите, и след това използва всички сили и ресурси на организма да се самоизлекува, 

саморегулира и подържа естествения процес на хомеостаза. 

 Във възстановително- лечебния процес програмираното устройство BIOMEDIS следва 

естествените процеси за самолечение закодирани в органа, т.е. без да се нарушават и 

без да  се противоречи на природните закони. 

Ние сме разработили и клинично тествали медицински и рехабилитационни комплекси, 

позволяващи на всеки потребител на устройство BIOMEDIS, дори и да няма специално 

образование, самостоятелно в собствения си дом, да проведе биорезонансна терапия за 

различни здравословни проблеми. 

Използването на готови програми, показани в тази книга, е абсолютно безопасно и 

изключва развитието на нежелани странични реакции. Всяка програма се предхожда от 

една малка, но най-сбита информация относно въпроса ви, което ви позволява 

допълнително да оцените валидността на избраната от блока програма. 

Успех на Вас и вашия нелек път към здравето! 
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Значение на биорезонансната система за възстановяване на здравето 

  

Започни лечението три години преди болестта,  

а не ден преди смъртта 

Тибетска народна поговорка 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Фразата: "Превенция на заболяванията е по-добре, отколкото лечение" - е абсолютно 

вярна за биорезонансната система за възстановяване на здравето. Всички програми на 

физиотерапевтичното устройство "BIOMEDIS" са значими не само за вече страдащите 

от влошаване на здравето на хора от всяка възраст и пол, но също така и за тези, които 

смятат, че са здрави и са само леко уморени от живота. 

Предотвратяването на болестите и способността на тялото да се възстановява и 

самолекува е гаранция за дълъг и качествен живот. Има ли здраве – има успех в живота. 

Малцина от нас се замислят над темата, защо се разболяваме, защо губим сили, защо 

имунната ни система се срива, откъде са излишните килограми. Считаме, че всички 

заболявания са неизбежната цена на живота в ХХІ век или преписваме всичко на чисто 

възрастовите проблеми. В същото време, състоянието на организма ни в резултат от 

начина на живот, начина на хранене, пиене на алкохол, мерки за грижи на тялото, не 

само отвън, но и отвътре е нещо, което безотговорно пренебрегваме. 

Доказано е, че само 7-8 % от здравето на човека зависи от здравословното хранене, и 

повече от половината – от неговия живот. Така, че може би не е необходимо да се 

прехвърля отговорността за здравето на съвременната медицина. Но, трябва да се 

разбере, каква е причината за заболяванията. 

Върху здравето на човека влияят множество причини. Техният списък, а дори и бегъл 

анализ отнема няколко страници. За това са написани много книги. Ние бихме искали 

да посочим само най-важните причини за лошото здраве, често скрити от човешкото 

съзнание. 

 

1. ОБЩА ДИСБАКТЕРИОЗА И ПАРАЗИТИ 

Когато видим страшните изображения на невероятните видове паразити, ние 

недоумяваме: как е възможно да живеят в нашия организъм и ние дори да не знаем за 

това? Доктор Андерсън Рос, специалист в областта на паризитологията пише: 

„Отговорът на този въпрос е много прост. Целта на паразита е да скрие своето 

съществуване. Хитрият паразит живее незабелязано, защото, ако се вижда, трябва да 

бъдат взети мерки, за да бъде отстранен. Ако мислите, че паразитите са глупави, то вие 

грешите. Те са много умни същества. Те са умни в способността им да оцеляват и да се 

възпроизвеждат, което разбира се е основната цел и на всеки организъм.” 

Интересното е, че човекът, който разбира тялото си и неговите сетивни органи, може 

сам да определи наличието на паразити в него. Но, броят на такива хора е малък. 

Обикновено сме свикнали със състоянието си – нездравословно и болестно – и не 

свързваме  „функционалното увреждане” с наличието на паразити в тялото ни. 

И все пак е доказано, че ниското ниво на жизненост и постоянна умора, неясни и 

необосновани заболявания, обриви, болки, склонни към чести настинки, вегетативни 

разстройства са скрита паразитна зараза (безкраен е списъка с проблеми, причинени от 

паразити). Трябва да се помни, че е опасно да се убиват паразитите със силни 

лекарства. При приемането им са неизбежни тежки нежелани реакции, интоксикация от 
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разпада на паразитните клетки и деградиращи продукти от самите лекарства. 

Антипаразитната програма трябва да бъде безопасна и насочена към създаване на 

неблагоприятни условия за живот и развитие на паразитите. 

 

2. ЕКОЛОГИЧЕСКИ ИЛИ ВЪНШНИ ТОКСИНИ 

 

Световни лекари стигнаха до едно и също заключение: Екологичната криза е една от 

основните причини, която ще унищожи човечеството”. Вече са склонни да мислят, че 

повече от половината болести са причинени от околната среда. Какво е ендогенно 

замърсяване – ендогенна интоксикация? 

Това са изкуствени отрови – промишлени и битови. Лакове, бои, разтворители, 

предмети и средства на битовата химия – перилни препарати, почистващи препарати, 

шампоани и пасти за зъби с натриев лаурил сулфат. В мръсния въздух и мръсната вода 

има тринадесет хиляди токсични замърсители.  Електромагнитната радиация и други 

неща, които ни заобикалят, проникват в нас чрез въздуха, водата, продуктите, кожата и 

ни тровят. Отравят ни ежедневно, бавно, но сигурно разрушават отделителната система 

и убиват нашите клетки. 

 

3. ВРЕМЕ И БИОЛОГИЧНА ВЪЗРАСТ 

Времето е постоянно, и винаги тече в една посока. Руските психолози са доказали, че 

не можете да пропуснете "точката от която няма връщане" . В момент, в който все още 

има шанс да се промени към по-добро здраве, благосъстояние и т.н., каквото и да ни е 

хронологичната възраст - тя винаги е различна от биологичната възраст. 

Ние експлоатираме тялото си през целия живот, акумулираме повреди и нарушения в 

работата му, като не даваме нищо в замяна за подпомагане и подържане на ниво му  и 

баланса здраве. Не му даваме възможност да акумулира енергия и да се 

самовъзстанови. 

В същото време, по-често срещаните здравословни проблеми в детска възраст, не 

позволяват да се направи много за формиране на здравето. Много системи никога не са 

били и не могат да станат пълноценни и здрави. Въпреки това, винаги има потенциал за 

здравето на всяка възраст, тъй като има огромен брой клетъчни популации, които дори 

в момента на смъртта на тялото не работят. Именно те са част от материалната основа 

на здравето, могат да се събудят и отключат само с биорезонансния метод, който 

заобикаля всички патологични блокове и вредители на организма. Това са нашите 

собствени стволови клетки на младостта и здравето. Специално разработени програми 

за биорезонансна терапия с уредите Биомедис, позволяват, възстановяване на ДНК и 

стартиране, производството на хормона на младостта с цел постигане на активно 

дълголетие. 

Възможно ли е (и как) в сегашните условия за поддържане на тялото да се  оптимизира 

неговата жизнедеятелност? Разбира се, че може, но не с еднократни мерки, а с 

разработването и прилагането на система от тактики и програми за опазване и 

възстановяване на организма. Организмът е саморегулираща се система. За да се 

преодолее болестта е достатъчно, да се намери ключа към решаването на проблема и 

малко (но в правилната посока, предоставена от природата) побутнете тялото напред. 

После то ще си”спомни пътя" и ще тръгне само. 

 

БИОРЕЗОНАНСЪТ Е УНИВЕРСАЛЕН ИНСТРУМЕНТ за временно възстановяване на 

загубените клетки и временно забравени функции. Да започнем да работим върху 

тялото си, никога не е твърде рано и никога не е твърде късно. Но трябва да работим 

систематично - с всички системи на тялото. Човешкото тяло се състои от 12 основни 
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системи, включващи различни органи и тъкани. Функционирането на организма като 

цяло се осигурява от тяхното взаимодействие, ритмично, но строго индивидуално и 

специфично за всяка система или орган. 

Всеки човек - е една отворена екологична и биологична енергийна система, която е в 

режим на непрекъснат на саморазвитие и саморегулиране. В тази система, има всичко, 

от енергийна гледна точка, което е необходимо за правилното и ефективно 

функциониране. Връзката между 12-те системи на тялото е очевидна. Ако започнем да 

регулираме 12-те системи поотделно – по една, то губим време и въвеждаме тялото в 

заблуждение. А оттук следва, че всички системи могат да се регулират и коригират 

едновременно – В СИСТЕМА.   

Може да се каже, че е неизпълнима задача. Да, за обичайната терапия с приемането на 

хранителни добавки. Активната биорезонансна терапия (наричана ABRT) с устройства 

"BIOMEDIS Андорид" и "BIOMEDIS M" може лесно да реши този проблем. 

За това ние предлагаме биорезонансна терапия с апарат "BIOMEDIS" – изключително 

природен метод на лечение, позволяващ отстраняването на причините, които са 

допринесли за влошаване на здравето и създаващ оптимални условия за включване на 

самовъзстановителни и саморегулиращи механизми, присъщи за тялото на човека от 

раждането му. Индивидуалния комплексен подход за възстановяване на здравето, ще 

Ви избави практически от всички заболявания.  

 

Биорезонанс и биорезонансна терапия. 

Биорезонанс – хармония на здравето. Много учени, осъзнавайки способността за 

бързото възстановяване и профилактика на заболяванията, търсят в нашето тяло 

способността му за самолечение. Резултатите от проучванията на електронни сигнали в 

живите организми, проведени  по едно и също време в университета Макс Планк в 

Германия и Университета в Марбург (проф. Ф.A.Попп) в началото на 1990, показват, че 

между клетките и вътре в клетките на повечето живи организми, има постоянен обмен 

на информация на вътреклетъчното ниво. M.В.Гo с екипа си, въз основа на резултатите 

от експерименти, потвърждава, че всеки биохимичен процес е проявление на 

електромагнитната активност на клетките. Това означава, че както химически, така и 

биологически можем да го възпроизведем. Учените точно са определили параметрите 

на електромагнитния спектър, характерен за някои тъкани и органи преди и след 

активиране. 

Тези данни, събирани в продължение на много години, са направили възможно 

разработването на прибори и инструменти, които могат да помогнат на тялото ни по 

естествен природен път да се неутрализира вредното и опасно въздействието на 

околната среда. Това се постига чрез предаване на хармонични трептения 

(информация), които взаимодействат с вибрациите на здравите клетки, поддържат 

метаболитните процеси, и по този начин се поддържа вътрешната стабилност на тялото 

- хомеостаза.  

Това означава, че биорезонансната терапия с висока точност може да повлияе на  

електромагнитната биокомуникационна система или, с други думи, на биохимичните 

процеси, протичащи в тялото, без използването на вредни вещества. 

Биорезонансът е една от най-големите надежди на медицината на бъдещето, тъй като 

влияе на основните процеси в организма, който го включва в подкрепа на своето 

самостоятелно регенериране и самолечение. Голямото предимство е, че е цялостен 

подход, който е без странични ефекти. Той учи тялото на това, което някога е умеело 

(когато е било здраво). Биорезонансната терапия работи на холистично- на психо-

емоционално и физическо ниво до пълно отстраняване на причините за заболяването. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НА БИОРЕЗОНАНСНИТЕ физиотерапевтични апарати 

„БИОМЕДИС АНДРОИД” и „БИОМЕДИС М”   (общо казано „БИОМЕДИС”). 

„БИОМЕДИС” е устройство, генериращо електромагнитни сигнали, които 

непосредствено стимулират информационната система на нашето тяло. Използвайки 

сигналите, генерирани от устройството, за да се контролират електромагнитните 

процеси в тялото ни може да бъдат засегнати по определен начин, т.е. да се повлияе  на 

критичните тъкани или процеси, или на избора на конкретни посоки за лечение. 

„БИОМЕДИС” е абсолютно безопасно, защото работи в диапазон от електромагнитни 

вълни с изключително ниска интензивност. Според национални и международни 

стандарти, ниската интензивност на радиация дава възможност да се използват уреда 

безопасно, без никакви ограничения. Той може да се използва по всяко време и 

навсякъде, по време на всяка дейност. Устройствата могат да бъдат използвани от хора 

от всички възрасти - както деца, така и възрастни хора. На пациенти с имплантирано 

пейсмейкър, със злокачествени тумори, с тежки психични разстройства се препоръчва 

да използват устройството след консултация с лекар. 

Биорезонансната терапия помага не само на болни. Профилактичните сеанси 

позволяват да се избегне развитието на болестта и необратимото разрушаване на 

тялото. Няма толкова голям проблем, който може да бъде решен, докато той е бил 

още малък ... (Китайска мъдрост). 

Съвременната западна медицина се отличава със стремежа си за точни измервания при 

използването на електронно оборудване. Но само по себе си, без да се гарантира 

точността на визията на цялото не може да се дадат положителни резултати. Особено, 

когато става въпрос за такава сложна система като човека. 

Невероятните успехи на източната медицина се дължат благодарение на отношението 

към здравето, като хармония на енергията в организма, към човека, като микрокосмос. 

„БИОМЕДИС” дава възможност да се продължи традицията на един цялостен подход 

към здравето, с помощта на най-новите технологични постижения. Как става това? 

Основният принцип на БРT – това е въздействието върху пациента посредством своите 

собствени електромагнитни колебания. 

Всеки жив организъм има свой спектър от електромагнитни колебания. Тези колебания 

управляват всички обменни процеси. Те влияят физиологически на здравето. С 

проникването на токсични вещества, вируси, или други източници в организма се 

появяват дисхармонични вибрации. Тези колебания смущават равновесието и водят до   

заболяване, когато тялото не може да се справи с тях. 

Следващата стъпка - отслабване на патологичните трептения с устройството 

„БИОМЕДИС”. Тези оздравителни вибрации постепенно възстановяват равновесието в 

организма -  протича процес на възстановяване. Колко сеанса с биорезонансна терапия 

са необходими? 

За продължително подобряване на състоянието необходими са средно 12-14 сесии БРT. 

Броят на сесии и тяхната последователност се определя от характеристиките на човека 

и неговото състояние. Възстановяването на здравето – това е процес, който отнема 

време. Нарушение в енергийния поток може да се коригира и в една сесия, но ако са 

увредени тъкани на тялото, може да са необходими седмици за възстановяване и по-

голям брой на сесиите. 

Тъй като причините за заболявания при отделните хора са различни, различна ще е и 

последователността на лечение. Например, главоболието може да се дължи на 

постоянно мускулно напрежение, или поради неправилно работеща хормонална 

система, или поради лоша функция на черния дроб. Във всички тези случаи, 

последователността на лечението ще бъде различна. Подобряване на здравето често 
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идва след първата сесия. Но това не означава, че не може да се продължат процедурите 

и подобряването да се съхрани. 

В допълнение към тези много важни аспекти и последици от традиционна и класическа 

биорезонансна терапия, с помощта на апарата "BIOMEDIS"  може да се извършват 

специализирани курсове за профилактична или превантивна терапии по системата 

активна биорезонансна терапия - AБРT. 

Активната биорезонансна терапия (АБРT)  е метод за подобряване на човешкото тяло с 

помощта на специално подбрана БИОРЕЗОНАНСНА ЧЕСТОТНА ФОРМУЛА - 

биорегулатори, имуномодулатори и адаптогени. 

Активната биорезонансна терапия допринася за: повишаване на имунитета, баланса и 

адекватност на нервната и хормоналната система на тялото, цялостно подобрение, 

профилактика на всички болести, външен вид или повишаване на положителния 

емоционален фон, бързо възстановяване на силата, намаляване на умората и ускоряване 

на темпа на възстановяване на физическата и психическа дейност, забавяне стареенето 

и появата на инвалидизационни заболявания на стареенето на организма 

(атеросклероза, проблеми с паметта, диабет, дегенеративни заболявания на гръбначния 

стълб и ставите, и т.н.). 

Подобна гъвкавост е свързана с една-единствена точка на приложен програмен  блок, 

това е съвършен и универсален контролния център за цялото ни тяло и за всяка клетка, 

субкортикалните контролни центрове на имуно-невро-ендокринната система за защита 

на нашето тяло. 

Активираната здравна програма на биорезонансната единица не само определя 

субкортикалния команден модул, но също така помага да се нормализира работата на 

всички подсистеми на организма. Въздействайки  на всички нива на здравето, 

програмата AБРT допринася за подобряване на устойчивостта на организма като цяло 

от всякакъв характер. 

Програмния блок АБРТ работи с целия организъм и неговите основни системи. Тази 

система се осъществява чрез краткосрочно възстановяване, но целенасочени курсове на 

физиологичните и патогенетични избрани биорезонансна формули, са разработени за 

изпълнението на поставените цели. AБРТ е подходяща за всички, за тези, които не 

искат да се разболяват и тези, които наистина искат да оздравеят. 

Активната биорезонансна терапия може да се използва в тези области, където хората 

често са изправени пред повишена психическа и физическа активност, стресови 

ситуации. 

 

 

"БИОМЕДИС" – - ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМА 

Фирма НПK "БИОМЕДИС" произвежда няколко вида устройства за биорезонанс, 

като серията "БИОМЕДИС"АНДРОИД  и "БИОМЕДИС М", както и различни 

производни по отношение на функционалността на тези устройства. 

 

Във всяка една версия устройството има свои силни страни. Основната разлика в тези 

устройства се крие във факта, че "БИОМЕДИС" серия Делта има 1000 вградени  

интегрирани програми в устройството, докато за "БИОМЕДИС М", серия Универсал, 

ще трябва да се стартира компютърен софтуер за изготвяне на комплекси и тези 

комплекси могат да бъдат програмирани в устройството, но не повече от 40. От друга 

страна, предимството на устройството "БИОМЕДИС М", серия Универсал е, че този 

софтуер информативно е по-разширен, той включва около 3000 интегрирани програми. 

Някои от тях може да се използват като подпрограма на основните програми. С 

подробните характеристики на базовия софтуер на устройството, можете да се 
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запознаете, като прочетете инструкциите, които са приложени към вашия апарат. 

Нашата цел е да ви представим и да ви помогнем да  разберете сложните въпроси за 

възстановяване на здравето при специфичните заболявания и състояния. Също така, да 

изберете правилните тактики, за предотвратяване появата на редица сериозни 

здравословни проблеми. Не по-малко важен е проблемът за поддържане на подходящо 

ниво на здравето на съвременния човек, водещ активен начин на живот. Всички тези 

изисквания са изпълнени от предложената всеобхватна програма за възстановяване, 

която е разработена заедно със специалисти от съответния медицински и здравен 

профил. 

Човешкото тяло условно се разделя на органи и системи, обединени въз основа на 

работа и функции. Тези системи са посочени като анатомични и функционални, в 

тялото на човека са дванадесет. За да се разбере как да се опази здравето, е необходимо, 

на първо място, да се разбере връзката на функционалните системи и правила за 

тяхната защита чрез рационален начин на живот. 

 

12 системи на тялото и техните функции: 

Централна нервна система - регулиране и интеграция на жизнените функции на 

тялото. 

Дихателна система - осигуряване на организма с кислород, който е необходим за 

всички биохимични процеси, емисии на въглероден диоксид. 

Система на кръвообращението - осигуряване на транспорт на хранителни вещества в 

клетката и освобождаване на отпадъчните продукти. 

Системата на кръвта – гарантиране на постоянния състав на кръвта. 

Храносмилателна система - консумация, преработка, усвояване на хранителните 

вещества и отделяне на отпадъчните продукти. 

Отделителна система и кожа - разпределяне на отпадъчни продукти, очистване на 

тялото 

Репродуктивна система - възпроизвеждане на организма 

Ендокринна система - регулиране на биоритъма на живот, основните процеси на 

метаболизма и поддържането на постоянна вътрешна среда 

Мускулно-скелетната система - осигуряване на структура, функция, движение 

Лимфната система - изпълнението на прочистване на тялото и неутрализиране на 

чужди агенти 

Имунната система - защитата на организма от вредни и чужди фактори 

Периферната нервна система - осигуряване на процесите на възбуждане и задържане, 

чрез изпращане на команда от Централната Нервна Система до работещите органи. 

Системните функции са присъщи на природата като саморегулираща. Нищо не може да 

се увеличи или намали за неопределено време. Основната задача на всички системи 

на тялото е да се запази балансът! Равновесие и баланс. Ако има баланс има 

здраве. 

Нашата задача е да се помогне на тялото да възстанови баланса. Как може да се 

въздейства върху човешкото тяло, върху функцията на неговите системи? 

За тази цел, сме съставили посочения по-долу списък от програми и съоръжения за 

пълното излекуване и прочистване. 

В книгата са представени за всяко заболяване, уникални биорезонансни комплекси и е 

обяснена логиката на съставяне и действие. Така че вие да вземете информирано 

решение за възстановяване на вашето здраве.  

Информацията за биорезонансните програми са разпределени в папки.  

 

Папка 1 – БИОРИТМИ 
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Биоритми – това е активността на едни или други органи и системи, или функциите на 

човешкото тяло. Знанието за биоритмите позволява по-добро използване на техните 

ресурси и опазването на здравето. Ролята на универсалната програма за жизнедеят 

елността в човешкото тяло, изпълнява биологични ритми (биоритми), които се явяват 

като проява на самоорганизация на всяка биологична система. 

Биорезонансна програма БИОРИТМИ ви позволява да регулирате напълно работата на 

тялото в ритъма на младостта и здравето. 

 

Папка 2 – ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 

Клетките в организма чрез метаболизма постоянно консумират кислород и отделят 

въглероден диоксид. В покой клетките на тялото получават и използват около 200 мл 

кислород в минута. При висока физическа активност, тази цифра може да се увеличи до 

30 пъти. Дихателните органи са свързани с  дихателната и сърдечно-съдовата системи: 

дихателната е отговорна за газова обмяна в белите дробове, сърдечно-съдовата за 

доставката на кислород към клетките и въглероден диоксид в белите дробове. 

Всяко прекъсване на дихателните пътища или сърдечно-съдовата система е еднакво 

пагубно. Клетките не получават кислород, който е необходим за производство на 

енергия, а натрупването на въглероден диоксид в клетките е токсичен за тях. 

Биорезонансна програма, която осигурява хранителна и функционална подкрепа на 

дихателната система, е предназначена за подобряване нейното функциониране,  за 

предотвратяване развитието на болести на белите дробове и бронхите. Подпрограма 1 

оказва положително въздействие върху състоянието на дихателните пътища. 

 

Папка 3 – ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА, СТОМАШНО-ЧРЕВЕН ТРАКТ 

Човек за своята жизнена дейност се нуждае от енергия, която е включена в храните. 

Въпреки това, тези храни не могат да бъдат абсорбирани без преработка, те трябва да се 

подложат на серия от физически, химически и биологични промени. Този процес, 

наречен храносмилане, способства за превръщането на въглехидратите, мазнините и 

протеините в хранителните вещества, използвани от организма. Храносмилателната 

система започва от устната кухина и завършва с ануса, има дължина от около 12 метра 

и обща повърхност усвояване на около 150 м2. 

Храносмилателната система изпълнява редица важни функции: от смилане на храната в 

устата, когато се яде и разграждането й в компоненти под влияние на 

храносмилателните жлези, до засмукване (абсорбация) и отстраняването на несмлените 

части (дефекация). Нарушаването на тези функции може да доведе до заболявания на 

храносмилателната система: възпаление на лигавицата, атрофия, формирането на 

ерозии, язви, нарушения на подвижността. 

Биорезонансният набор от програми, предоставящи хранителна и функционална 

подкрепа на органите на стомашно-чревния тракт, имат за цел да подобрят усвояването 

на храната и профилактиката на заболявания на стомашно-чревния тракт. 

 

 

Папка 4 – ИМУНИТЕТ, ИМУННА СИСТЕМА 

Имунната система е естествения защитник на механизмите на нашето тяло. Тази 

система поддържа постоянна вътрешна среда, унищожаване на всички чужди 

организми (инфекциозни агенти, чужди вещества, анормални клетки, и т.н.). Човешката 

имунна система включва органите, даващи възможност за натрупване или лимфоцити, 

които произвеждат антитела. Тези органи са лимфни възли, червен костен мозък, 

тимус, лимфоидната тъкан на дебелото черво и апендикса,  сливици,  далак. 

Имунитетът това е невъзприемчивостта на тялото към инфекции, универсалната му 
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способност да противостои  на действието на вредните вещества, като същевременно 

запазва своята цялост и биологична индивидуалност. 

 

Папка 5 – БЪБРЕЦИ И ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА 

Бъбреците филтрират кръвта и премахват токсичните и ненужните вещества, 

образувани по време на метаболизма. За да се филтрира кръвта тя навлиза в бъбречна 

артерия и в мрежата от капиляри на бъбреците, които я пречистват чрез освобождаване 

на излишната вода, соли, урея и други отпадъчни вещества. Биорезонансните формули 

и програми, които подпомагат работата на отделителната система, имат благотворен 

ефект върху състоянието на бъбреците и пикочните пътища, имат антисептични 

свойства. 

 

Папка 6 – НЕРВНА СИСТЕМА 

Отношенията на всички органи и системи на организма се осъществяват от нервната 

система, която, е като компютър, мозъкът изпраща команди към мускулите на скелета и 

автоматично регулира неволно мускулите и органите. Програми, които подпомагат 

нервната система, са предназначени за увеличаване на невронната активност, помагат 

на организма да се противопостави на стреса и умората. Честотите на тези програми 

имат успокояващ ефект върху нервната система, допринасят за нормализиране на съня. 

 

Папка 7 – ЕНДОКРИННА СИСТЕМА И ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА 

Клетките в организма чрез метаболизма постоянно консумират кислород и отделят 

въглероден диоксид. В покой клетките на тялото получават и използват около 200 мл 

кислород в минута. При висока физическа активност, тази цифра може да се увеличи до 

30 пъти. Дихателните органи са свързани с  дихателната и сърдечно-съдовата системи: 

дихателната е отговорна за газова обмяна в белите дробове, сърдечно-съдовата за 

доставката на кислород към клетките и въглероден диоксид в белите дробове. 

Всяко прекъсване на дихателните пътища или сърдечно-съдовата система е еднакво 

бедствено за клетките, които  няма да  получат кислород, който е необходим за 

производство на енергия, отстраняване на натрупания на въглероден диоксид в 

клетките е токсичен за тях. 

Биорезонансна програма, която осигурява хранителна и функционална подкрепа на 

дихателната система, е предназначена за подобряване нейното функциониране,  за 

предотвратяване развитието на болести на белите дробове и бронхите. Подпрограмата 

оказва положително въздействие върху състоянието на дихателните пътища. 

Възстановяването и лечението на нарушението на обмяната на веществата е един от 

ключовите моменти в решаването на всички неуспехи и проблеми в организма. 

Всички жизнени явления са свързани с протичането им едновременно, но това са 

абсолютно противоположни процеси - асимилация и дисимилация, живот и смърт. Чрез 

контролиране на тези процеси може да се контролира и обмяната на веществата. 

Възстановяването на нарушената обмяна на веществата е възможно, с помощта на 

сравнително прости биорезонансови блокови програми – в основата им е 

възстановяването на естествените механизми в организма. 

 

Папка 8 – ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ  

Опорно-двигателната система се състои от костите, мускулите, костите и ставите 

(стави). Костите са около 206, образуват костната система, или скелет, който дава 

външната конфигурация на тялото и осигурява твърдостта и здравината му, който 

предпазва вътрешните органи, натрупва минерални соли и произвежда кръвни клетки. 

Мускулите, които са повече от 400, покриват скелета и заедно с костите и ставите дават 
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възможност за движение. Някои от тях изпълняват функции, които не са свързани с 

двигателния апарат, като мускулите на артериите и вените осигуряват поток от кръв. 

Биорезонансната формула за поддържане на опорно-двигателния апарат осигурява 

храна на костите и ставите и се използва за профилактика на заболявания на системата. 

Те допринасят за оздравяване на ставите, намаляване на възпалението, укрепване на 

костите. 

 

Папка 9 – ПАРАЗИТИ 

Паразити и болести. 

Паразитите обитават и колонизират незабелязано тялото. Те се развиват в кръвоносните 

съдове, което води до сърдечно - съдови заболявания. С натрупването в един или друг 

орган заразни шлаки образуват колонии в него - тумор. Стесняването и запушването на 

кръвоносните съдове, осигурява основа за инсулт. 

По този начин, сърдечно-съдови заболявания, рак, СПИН, диабет, множествена 

склероза, инфаркт, инсулт, миоми, артрит, анемия, колит, и други заболявания се 

причиняват от развитието на паразити в човешкото тяло. Кръвни изследвания на хора с 

сърдечно-съдови заболявания установили, че в техния организъм живеят трихомонас, 

гъбички и други микропаразити. Тези паразити се хранят не само на червените кръвни 

клетки, но вградени в стените на кръвоносните съдове, ги разхлабват и образуват 

тромби. 

 

Папка 10 – ЧЕРЕН ДРОБ И ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА 

Черният дроб е най-голямата жлеза на човешкото тяло, тежи около 1,5 кг. Черният дроб 

се състои от две части: лява и дясна. Чернодробните клетки (хепатоцити) се явяват като 

филтър на организма, те очистват кръвта от токсични вещества и производство на 

жлъчката. Черният дроб неутрализира почти всички вредни вещества в тялото, 

постъпващи от външната страна и формиране по време на метаболизма. Въпреки че, 

цитохромите неутрализират токсичните вещества сами се унищожават в процеса на 

детоксикация, което води до разрушаване на черния дроб. 

Нездравословеният начин на хранене (твърде мазни храни, алкохолни напитки 

охладени), злоупотребата с алкохол, хормоналните промени (менопауза, бременност), 

затлъстяването, диабета, инфекциите, емоционалният стрес, свързаните с възрастта 

промени също водят до нарушаване работата на черния дроб.  Типични оплаквания са  

чувство на тежест, гадене, киселини в стомаха, загуба на апетит, отвращение към мазни 

храни, запек, метеоризъм, диария, крампи или болки в корема. Програми, включени в 

този раздел са предназначени за лечебно възстановяване на черния дроб, за 

нормализиране на работата му. 

 

Папка 11 – РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА 

Нормалната работа на репродуктивната системата се осигурява от нервната и 

хормоналната система, в регулирането на дейността им участват хранителни вещества. 

Тези програми нормализират и подобрява функционирането на репродуктивната 

система. Те са предназначени за поддържане на цялостното състояние на организма, 

възстановяване на баланса на витамини и минерали, както и регулиране на 

хормоналния и имунен статус. 

 

Папка 12 – СЪРДЕЧНО – СЪДОВА СИСТЕМА 

Жизнените функции на организма е възможно при редовни доставки във всяка клетка 

на хранителни вещества, кислород, вода, и премахване на метаболитните и отпадъчни 

продукти. Тази задача се изпълнява от сърдечно-съдовата система. Сърдечно-съдовата 
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система се състои от сърцето - орган, който осигурява движението на кръвта, 

кръвоносните съдове и кръвта. Сърцето и кръвоносните съдове образуват затворена 

система, в която благодарение на сърдечната честота кръвта се движи. С кръвта се 

доставят на всички клетки на човешкото тяло хранителни вещества, кислород, 

хормони. А разпадните продукти, безполезните и вредни вещества се изпращат на 

органите, които ги извеждат от тялото. 

Биорезонансния комплекс в този раздел е предназначена за предотвратяване на 

сърдечно-съдови заболявания, заболявания, свързани с нарушение на 

кръвообращението и доставка на хранителни вещества, и кислород до органите. 

Предоставената програмата има положителен ефект върху кръвообращението и 

състоянието на кръвоносните съдове. 

 

ОЗДРАВИТЕЛНИ БИОРЕЗОНАНСНИ ПРОГРАМИ 

 

ПАПКА 1 - БИОРИТМИ 

 

Биоритми – това е активността на едни или други органи и системи, или функциите на 

човешкото тяло. Знанието за биоритмите позволява по-добро използване на техните 

ресурси и опазването на здравето. Ролята на универсална програма за жизнедея- 

телността в човешкото тяло, изпълняват биологичните ритми (биоритми), които се 

явяват като най-висшето проявление на самоорганизация на всяка биологична система. 

Биорезонансна програма БИОРИТМИ ви позволява да регулирате напълно работата на 

тялото за удължаване на младостта и укрепване на здравето. 
 

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БИОРИТМИТЕ НА ОРГАНИЗМА 

Основната причина за изключване на биологичния часовник са различните форми на 

умора, които са главни и основни фактори за възникване на различни заболявания.  

Умората се разделя на мускулна, нервна, акустична, оптична, термична, 

храносмилателна, сексуална, интелектуална, емоционална. Човек, който работи 

нормално и не е бил подложен на страдания дълго време, не може да се разболее от 

нито една от тези форми на умора. 

Нито един от много микроби, които запълват носната кухина, гърлото, ларинкса, 

трахеята, големите и малки бронхи, не може да доведе до заболяване, дори в 

отсъствието на защитни ваксинации. 

Има четири основни фактора, които предизвикват образуването на СИНДРОМ НА 

ХРОНИЧНАТА УМОРА, предразполагащи развитието на заболявания, а те са: 

- изключително отслабено дишане, т.е. намаляване на доставката на кислород от 

белодробната тъкан в артериалната кръв, и чрез кръвта - до всички органи (обща 

хипоксемия); 

- дехидратиране на тъкани и органи, с намаляване на обема на урината, задържане на 

урина и провокиране за утаяване на урея, пикочна киселина, натриев хлорид, фосфати, 

калциеви, амоняк; 

- след известно време на задържане се предизвиква механично стимулиране на органи, 

тъкани и клетки, покрити и проникнати с  горепосочените вещества; 

- когато натрупването им става прекалено дълго, възникват хронични отравяния в 

органи, тъкани и клетки, което води до дегенерация на структурната и функционална 

недостатъчност на органите и системите; 

- отслабване на циркулацията на кръв, лимфа, цереброспинална течност в артериите, 

вените, кръвта и лимфните капиляри, както и от външната страна и вътреклетъчните 

течности; 
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- всяко забавяне на вдишване, отделяне на урина причиняват различни форми на 

заболявания, в зависимост от голямата или по-малка степен на умора, предхождаща 

различна структурна и функционална система или определен орган; 

- предразполагащ фактор за различни заболявания, е и липсата на асимилация, т.е. 

намалява способността хранителната система да конвертира (преработи) хранителните 

вещества: протеини, мазнини, въглехидрати и минерални соли в усвоими разтвори. 

Множеството от всичките четири нарушения, върху изброените системи водят до 

сериозни заболявания. Най-честата комбинация е от хипоксемия и намалено уриниране. 

Почти всички заболявания на дихателните пътища при възрастни са подготвяни бавно, 

но сигурно, още в детството. Недостатъчната вентилация в детската стая, повтарящият 

се бронхит предизвикват слабост на диафрагмата, междуребрените мускули и 

постепенно довеждат до рязък спад в транспорта на кислород до всички органи. 

Не по-малко важно за развитието на болести у възрастните са и вредните и опасни 

навици на родителите и лекарите уплашени от всяко повишаване на температурата да я 

понижават с приемане на медикаменти при първа поява. 

Увеличаването на температурата е необходимо, за да убие микробите и токсините, 

възникнали при разпад на протеиновите молекули във всяка клетка. 

Изкуственото понижаване на температурата предизвиква вторично натрупване на 

белтъчни токсини, което от своя страна е свързано с израждането на други здрави 

клетки и прогресивно увеличаване на белтъчни токсини, откриващи пътя за хронични 

белодробни заболявания и на други органи, н зряла възраст. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

Биорезонансная формула биоритмов организма / Биорезонансна формула за 

биоритмите на организма 

По – долу са посочени номерата на програмите  

СУТРИН 

79-166-803-788 

ВЕЧЕР 

103-76-654-239 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

Времето за изпълнение на програмата не се влияе от нищо. 

Общ курс – 14 дни. Освен това се приема, прекъсване за един месец, по време на който 

се изпълнява всяка друга подпрограма от оздравителния блок 

 

 

ПРОГРАМЕН КОМПЛЕКС ЗА БИОМЕДИС М – БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – 3 ДНИ 

ПРОГРАМИ 

Глубокая очиска / Основно (дълбоко) очистване на организма 

Брой честоти: 8 

Честоти: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69 

40 минути 

Сем чакри / Седемте чакри 

Брой честоти: 7 

Честоти: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100 

35 минути 

Гипоталамус / Хипоталамус 

Брой честоти: 3 

Честоти: 7,5; 15; 100 
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15 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – 3 ДНИ 

ПРОГРАМИ 

Лимбически център / Лимбически център 

Брой честоти: 1 

Честоти: 27,5 

5 минути 

Мозгового кровотока нарушение  / Нарушение на мозъчния кръвен поток 

Брой честоти: 2 

Честоти: 19,5; 19,75 

10 минути 

Сон – регуляция / Сън – регулиране 

Брой честоти: 2 

Честоти: 5; 92,5 

10 минути 

Утомление, усталость / Умора, отпадналост 

Брой честоти: 1  

Честоти: 2,2  

5 минути 

Витализация 1 / Витализация 1 (възвръщане на жизнеността) 

Брой честоти: 8 

Честоти: 45,45; 49,65; 49,75; 56,65; 56,75; 59,5; 59,8; 62 

40 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – 4 ДНИ 

Энергии вход  / Енергиен вход 

Брой честоти: 4 

Честоти: 4; 10; 12,5; 15 

20 минути 

Энергия жизненная/ Жизнена енергия 

Брой честоти: 2 

Честоти: 12,5; 36 

10 минути 

Антидепрессивный эффект / Антидепресивен ефект 

Брой честоти: 2 

Честоти: 5,8; 9,6 

10 минути 

Регуляция системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники-половые железы / Регулиране 

на хипоталамус,  хипофиза – надбъбречни и полови жлези 

Брой честоти: 4 

Честоти: 4; 4,9; 5,5; 9,4 

20 минути 

Продължителност на курса – 10 дни. Повторение на цикъла след десетдневна почивка 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА ЕНЕРГИЯ ПО ДОКТОР АДАМС. 

КИСЛОРОД ИЛИ ЕНЕРГИЯ НА НАШИЯ ЖИВОТ 

 

Жизнената енергия е предварително определена ориентация на молекулите, при 

образуване на молекулярните вериги с динамизма на клетъчното делене и способността 
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за самовъзстановяване и с възможността за рационално планиране. Човек се ражда с 

определено количество жизнена енергия, предопределена от кармичните закони във 

вселената. Но, човекът решава как и за какво да изразходи този  жизнен запас. Също 

човекът има властта да увеличи жизнения си първоначален запас, като промени 

кармата си. Как? Като живее според законите на природата, с позитивна нагласа към 

себе си и околните, като не вреди на околните и природата, като се стреми към 

самоопознаване и духовно развитие.  

Ние всеки ден градим нашата карма с нашите постъпки. Ако искате по някакъв начин 

да промените потока на жизнената енергия, независимо дали в агрономството, 

градинарството, биологията или медицината, то трябва да  подходите с безкрайна 

любов и  уважение. Нито биолози, нито лекари не разполагат с възможност за 

увеличаване на жизнената енергия. Те могат само, като градинари, да отстраняват 

пречките, които застрашават процъфтяващата жизнена енергия. 

С възстановяването на свободния приток на кислород, разчиствайки блокираните 

потоци на течности в организма, се създава микроклимат, в който освобождаването на 

жизнената енергия ще се превърне в процъфтяващ живот, плод на разума на 

сътворението.  

 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

СУТРИН 

265-277-278-279-239 

ВЕЧЕР 

76-728-731.734-703 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервал 

Общият курс е 14 дни. Следва двуседмична почивка - след това обезателно се повторя 

курса. 

 

 

ПРОГРАМИ ЗА БИОМЕДИС М и БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Витализация 2 / Витализация 2 

Брой честоти: 4 

Честоти: 40,29; 42,7; 43,5; 43,7 

20 минути 

Зарядка биологическая  / Биологично зареждане 

Брой честоти: 1 

Честоти: 49 

5 минути 

Зарядка общая  / Общо зареждане 

Брой честоти: 1 

Честоти: 10 

5 минути 

Зарядка енергии / Енергийно зареждане 

Брой честоти: 1 

Честота: 12,5 

5 минути 

Температура крови слишком ниская   / Температурата на кръвта е много ниска 

Брой честоти: 1 
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Честоти: 11 

5 минути 

 

 

ВТОРИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Энергии вход  / Енергиен вход 

Брой честоти: 4; 10; 12,5; 15 

20 минути 

Эргии выход  / Енергиен изход 

Брой честоти: 4 

Честоти: 77,5; 80; 82,5; 99 

20 минути 

Эргии поток / Енергиен поток 

Брой честоти: 4 

Честоти: 40; 42,5; 45; 99,75 

20 минути 

 

 

ТРЕТИ ЕТАП –ЧЕТИРИ ДНИ 

Энргодающий ефект / Енергодаващ ефект 

Брой честоти: 1 

Честоти: 2,2 

5 минути 

Укрепление защитных функций  / Укрепване на защитните функции 

Брой честоти: 7 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 68; 84,5; 97,5 

35 минути 

Продължителност на курса – 10 дни с повторение на цикъла след десетдневно 

прекъсване 

 

 

 

ЦИРКУЛАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНАТА ЕНЕРГИЯ И ПРЕМАХВАНЕ НА 

ДЕСИНХРОНОЗА 

Нощният труд - рисков фактор 

 

Наскоро Международната агенция за изследване на рака (IARC) е решила да включи 

работата на нощната смяна в списъка на рисковите фактори, които допринасят за 

развитието на рака. 

Този списък включва, например, UV - лъчи, сажди, емисии от дизелови двигатели, 

вредни оцветители ... 

Ние трябва да работим през деня 

Решението за включване на нощния труд в списъка на екологични рискови фактори е 

взето въз основа на сериозни научни изследвания. Правени са от японски учени от 

Университета на работната и околната среда. Наблюдавали са 14 хиляди души в 

продължение на 10 години. 

Установили са, че мъжете, работещи на цикличен принцип, четири пъти по-вероятно е 

развият рак на простатата, отколкото тези, които са работили само дневна смяна. 

Експерти от датския Институт по епидемиология на рака са наблюдавали седем хиляди 

жени на възраст 30 до 54 години. Оказало се, че вероятността от рак на гърдата е 50% 
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по-висока при жените, които са работили нощна смяна най-малко шест месеца по време 

на трудовия си стаж, вероятността от рак на гърдата е 50% по-високи. 

За първи път връзката между работата през нощта и рака на гърдата, говори 

професорът от Центъра за здраве в Кънектикът Ричард Стивънс през 1987. 

Учени са изучавали причините за рязкото повишаване на рака на гърдата през 30-те 

години на миналия век, когато с индустриализацията навлиза денонощния труд в най-

големите индустрии, където са привлечени на работа милиони жени. 

Сърцето не се събужда 

Риска от сърдечно-съдови заболявания е по-висок при хората, които работят нощна 

смяна. Учени от Миланския университет са изследвали 22 металурзи, при които броя 

на нощните смени се е сменял седмица.  

Металурзите провеждат ежедневно наблюдение на функционирането на сърцето. 

Електрокардиограмата показва, че нощният труд не води до необходимото увеличение 

на сърдечната честота. Увеличението на активността на нервната система и 

хормоналните промени не е достатъчно. Оказва се, че, въпреки че цялото тяло на 

металурзите е будно, сърцето и кръвоносните съдове функционират, както ако спи. 

Това означава, че работното натоварване - както физическо, така и нервно - в тези 

часове е непоносимо за тях. 

Ръководителят на изследванията Рафаело Фурлан счита, че тялото е програмирано да 

намали честотата на сърдечния ритъм през нощта, то не успява да се адаптира към 

нощното натоварване, което е причина за сърдечно-съдови заболявания. Въпреки това, 

учените все още не знаят конкретните механизми на тези заболявания. 

Депресия от тъмното 

Учените предлагат няколко хипотези, които обясняват лошото въздействие на нощния 

труд върху здравето. 

Много просто. Човекът е дневно същество. Необходимостта да работи през нощта и да 

спи през деня, нарушава дневните му биологични ритми. Организмът реагира на това и 

заболява. 

В тъмните часове в нашето тяло се произвежда "хормона на съня" - мелатонин, който 

не само регулира добрите дневни и други ритми, но се явява и като регулатор на всички 

други хормони. Ако през нощта не се спи, съответно се нарушава и цялата регулация. 

Нощният живот сам по себе си е тежък. Жителите на полярните региони често са със 

"синдром на полярното напрежение", което се причинява не само от липсата на 

витамини, суров климат, но и от дългата тъмна зима и твърде ярката светлина през 

лятото. 

Неправилното осветление - например липсата на слънчева светлина и нейното  

превишение се понася лошо от организма. Развива се депресия, често скрита. Това само 

по себе си предизвиква развитието на различни заболявания. 

Правила на утринната хармония 

Какво да се прави, ако обстоятелствата налагат да се работи през нощта или рано 

сутринта? Как да се подготви тялото за този тест и как това изпитание да не му 

навреди? 

Първо, опитайте се да спите в навечерието, ако времето позволява, лягайте рано, 

помолете роднините да не шумят. Настройте алармата за 5-10 минути преди времето, 

когато трябва да станете. Тези минути са за правене на така наречените пасивни 

упражнения: 

Събудихте ли се? Без да отваряте очи, се протегнете внимателно и дълго, както правят 

котките. Чрез разтягане на тялото се  произвеждат ендорфини - хормони "удоволствие", 

които допринасят за по-добро настроение. 
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Направете 5 дълбоки вдишвания, в последните две задръжте дъха си за няколко 

секунди. Най-малко 50 пъти мигайте с очи. 

Китайското упражнение "сухо измиване" - избършете лицето с ръце, сякаш за да се 

измие. Изпълнете 8-10пъти. Пет (5) пъти здраво стиснете юмруци и след това ги 

опънете. 

Лежейки по гръб, изправете краката, изпънете ръцете покрай тялото. Главата и лактите  

натиснете на леглото. 

Лежейки по гръб, дръпнете колене до стомаха, обхванете ги с ръце. При изправянето на 

краката, се опитайте да разтворите стиснатите ръце. После спокойно и дълбоко 

вдишайте през носа. Издишайте бавно през устата. Повторете с интервал от 3-4 

секунди. 

Сега можете да станете и да влезете под душа. Изберете температурата на водата, която 

ви дава максимално удоволствие. Ако не ви харесва студена вода, не е необходимо да 

насилвате тялото си. И не забравяйте: постоянната работа през нощта, да не се 

превърне в навик - каквото и да се каже, ние с вас сме дневни същества, не каквито и да 

е гризачи. 

Сивите клетки живеят по часовник 

Биоритмите са механизъм, чрез който тялото ни работи циклично в съответствие с 

промените на  факторите в околната среда – годишното време, време на светлина и 

тъмнина по време на деня, световните ритми и така нататък. Дневните ритми са 

отговорни за колебания в температурата на тялото, производството на хормони, 

дейността на мозъка и много други процеси в нашето тяло. Тези процеси се случват в 

почти всяка клетка. "Клетъченият часовник" винаги е в ритъм с целия организъм.  

Електрическата активност на мозъка, например, винаги се увеличава по време на 

бодърстване  и намалява през периода на почивка и сън. 

Но, ако ние градим живота си срещу природните биоритми, насилствено ги променяме, 

се случва това, което учените наричат "десинхроноза" - тялото губи нормалния си 

ритъм, и всичките му системи са разтревожени. Това може да доведе до нарушаване на 

висшата нервна дейност, както и различни заболявания. 

 

Голяма промяна за стомаха 

Вредните въздействия на нощния труд не свършват дотук. Според Националния 

институт на професионалните заболявания, най-често срещаните медицински 

оплаквания на хора, които работят на нощни смени са гадене, нарушено храносмилане, 

болки в корема, диария и загуба на апетит. Три пъти по-вероятно е да се разболеят от 

язва на стомаха и улцерозен (язвен) колит. 

Причината е не само в това, че нощният труд пречи на съня, професор Клер Карузо от 

Мичиганския университет счита, че здравословния сън е необходимо условие за 

стомашното благополучие. Този режим разстройва вътрешния биологичен часовник, 

синхронизирането на процесите на потребление и храносмилането. Накрая, нощните 

смени, често изолират работника от семейството и приятелите му и така се създава 

допълнителен стрес, към който е особено чувствителна храносмилателна система. 

 

Хормони 

Епифизната жлеза, която е с размер на грахово зърно, намираща се в мозъка, 

произвежда хормона мелатонин. При хората той се произвежда само през нощта (оттук 

е и другото му име - хормонът на нощта). Учените смятат, че той регулира 

функционирането на всички системи в организма, включително и процеса на стареене. 

Изучават го повече от 50 години. Психиатрите са установили, че мелатонинът е 

ефективен при лечение на шизофрения, депресия, разстройства на съня. 
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Ендокринолозите, че значително спомага при алергични заболявания. Онколозите, че  

може да се използва за лечение на някои видове рак. 

В Русия, синтетичен мелатонин е регистриран под няколко търговски наименования, 

като сънотворно и  средство за адаптация при смяна на часовите зони. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА – Биомедис М – стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

775-776-777-778-779-780-781 

ВТОРА СЕДМИЦА 

76-728-731-734-703-79-166 

Общият курс е 14 дни с повторение на цикъла при необходимост след 2 месеца 

 

 

ПРОГРАМИ ЗА БИОМЕДИС М и БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Седативный эффект, успокоение / Седативен ефект, успокоение 

Брой честоти: 3 

Честоти: 3,9; 5,5; 6,3 

15 минути 

Антидепрессивный эффект / Антидепресивен ефект 

Брой честоти: 2 

Честоти: 5,8; 9,6 

10 минути 

Регуляция системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники-половые железы / Регулиране 

на хипоталамус,  хипофиза – надбъбречни и полови жлези 

Брой честоти: 4 

Честоти: 4; 4,9; 5,5; 9,4 

20 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – З ДНИ 

Энергии поток / Енергиен поток 

Брой честоти: 4 

Честоти: 40; 42,5; 45; 99,75 

20 минути 

Энергодающий эффект / Енергодаващ ефект 

Брой честоти: 1 

Честоти: 2,2 

5 минути 

Укрепление защитных функций / Укрепване на защитните функции 

Брой честоти: 7 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 68; 84,5; 97,5 

35 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – 3 ДНИ 

Зарядка биологическая / Биологическо зареждане 

Брой честоти: 1 

Честоти: 49 

5 минути 

Зарядка общая / Общо зареждане 
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Брой честоти: 1 

Честоти: 10 

5 минути 

Зарядка энергией / Енергийно зареждане 

Брой честоти: 1 

Честоти: 12,5 

5 минути 

Антистресс (расстройство сна) / Антистрес (разстройство на съня) 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2,5; 3,6; 3,9; 5; 6,3; 8,1; 34; 92 

40 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – 6 ДНИ 

Поглощение кислорода, недостаточное / Абсорбация на кислород 

Брой честоти: 2 

Честоти: 50; 50,5 

10 минути 

Эпифиз / Епифиза 

Брой честоти: 4 

Честоти: 2,5; 7,5; 96; 100 

20 минути 

Общият курс е 15 дни с повторение на цикъла след десетдневно прекъсване 

 

 

 

ПАПКА 2 – ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА 

 

Клетките в организма чрез метаболизма постоянно консумират кислород и отделят 

въглероден диоксид. В покой клетките на тялото получават и използват около 200 мл 

кислород в минута. При висока физическа активност, тази цифра може да се увеличи до 

30 пъти. Дихателните органи са свързани с  дихателната и сърдечно-съдовата системи: 

дихателната е отговорна за газова обмяна в белите дробове, сърдечно-съдовата за 

доставката на кислород към клетките и въглероден диоксид в белите дробове. 

Всяко прекъсване на дихателните пътища или сърдечно-съдовата система е еднакво 

критично - клетките не получават кислород, който е необходим за производство на 

енергия, натрупването на въглероден диоксид в клетките е токсичен за тях. 

Биорезонансна програма, която осигурява хранителна и функционална подкрепа на 

дихателната система, е предназначена за подобряване нейното функциониране,  за 

предотвратяване развитието на болести на белите дробове и бронхите. Подпрограма 1 

оказва положително въздействие върху състоянието на дихателните пътища. 

 

 

 

БИОРЕЗОНАНСНА ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИАЛНА АСТМА 

Бронхиална астма 

 

Астма - хронично заболяване, което се основава на постоянно неинфекциозно 

възпаление на дихателните пътища. За развитието на заболяването играят роля външни 

и вътрешни фактори. 
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Външни фактори - алергени, инфекции (вируси, гъбички, някои видове бактерии), 

химични и механични въздействия, метеорологични фактори, стрес и физическо 

претоварване. Алергии към прах - най-честата форма. Вътрешните фактори са дефекти 

в имунната и ендокринната системи, нарушение на чувствителността и бронхиална 

реактивност, които могат да носят наследствен и други. 

 

Симптоми при астма 

 

Типични прояви на бронхиалната астма, диспнея (задух)  - затруднено дишане, 

кашлица с трудно  отделяне на мокри храчки. Понякога, телесната температура се 

повишава, което показва увеличение в активността на бронхопулмонална инфекция. 

При проверка на кожата на пациента може да се видят съпътстващи алергични реакции: 

уртикария, екзема, псориазис. 

Недостига на въздух по време на пристъп на астма се характеризира с късо и дълго 

вдишване и издишване, последвани от хрипове, които могат да бъдат чути от 

разстояние. Дихателните мускули са свързани с  раменния пояс, гърба, корема. По този 

начин гърдите са в състояние на максимално вдишване. Пристъпът завършва с 

отделяне на мокри храчки. 

Честите тежки, продължителни пристъпи на болестта може да се превърнат в 

астматичен статус, който е един от най-трудните и опасни усложнения на заболяването. 

Това състояние се характеризира с остро задавяне, хрипове, които намаляват до 

пълното им изчезване (симптом на "тиха" светлина). При асматичния статус често се 

забелязва невъзприемчивост към продължаващата лекарствена терапия. 

Фактори, предразполагащи към развитие на астматичен статут, най-често са 

неконтролирания прием на кортикостероиди и симпатомиметични лекарства, 

внезапното прекратяване на дългосрочна хормонална терапия, остро или обострено 

хронично заболяване на дихателната система, злоупотреба с приспивателни и 

успокоителни лекарства и други. 

Има няколко етапа на развитие на астматичния статус. 

В първия етап, болки в мускулите на раменния пояс, гърдите, корема, задух и кашлица 

трудно отделяне на храчки. 

Вторият етап се характеризира с тежко състояние на пациента. Кожата става с бледо 

сив цвят, дишането става плитко (повърхностно) и бързо, намалява кръвното налягане, 

пулса трудно се усеща. Периоди на вълнение се сменят с периоди на безразличие. 

В третия етап на развитие на астматичния статус, може да се загуби съзнание, кожата 

да стане бледо синя, артериално налягане е толкова ниско, че едва ли може да бъде 

определена конвулсия. 

Физиотерапевтичното лечение на бронхиалната астма може да се проведе и в 

периоди на обостряне и ремисия. УВЧ – терапия, индуктрометрия, микровълнова 

терапия, ултразвукова терапия, електрофореза, аритмотерапия най-ефективната – 

Биорезонансна терапия, в кабинетни условия или в домашни условия. 

Терапевтичните упражнения са съществена част от комплексното лечение на 

бронхиална астма при пациенти от всяка възраст. Те помагат да се възстанови 

функцията на дишането, спомагат за отводняване на бронхиалното дърво, подобряване 

на отхрачването, предотвратяват развитието на емфизем, както и повишаването на 

устойчивостта на организма и укрепването на нервната система. 

Дейностите са показани в междинните пристъпи на заболяването. Използва се лечебна 

гимнастика, разходки, игри и симулации, с акцент върху дихателни упражнения. Също 

така полезни масажи на гърдите, уроци по плуване, ходене през нощта, закаляване. 
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БАЗОВА ПРОГРАМА – Биомедис М – стар модел  

По-долу са показани номерата на програмите 

СУТРИН 

53-55-56-14 

ВЕЧЕР 

54-57-178-58 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволен интервал. 

Курсът е най-малко един месец с честота на повторение, след двуседмично прекъсване. 

 

ПРОГРАМА ЗА УСТРОЙСТВО БИОМЕДИС М И БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Аллергические заболевания / Алергични заболявания 

Честоти: 1,75; 8,1; 9,6 

15 минути 

Аллергия / Алергия 

Брой честоти: 8  

Честоти: 1,7; 3,8; 8,1; 9,6; 3,5; 36; 36,5; 37,5 

40 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Лимфа и детокс / Лимфа и детоксикация 

Брой честоти: 33 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 325; 522; 465; 

 444; 440; 304; 152;  150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 

6,3; 2,5 

1 час 

Аллергический бронхит / Алергичен бронхит 

Брой честоти: 1 

Честоти: 8 

5 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Неврогенная бронхиальная астма / Неврогенна бронхиална астма 

Брой честоти: 3 

Честоти: 3,5; 3,6; 6,3 

15 минути 

Спастическое сжатие свободных ветвей бронхиол / Спастично свиване на свободните 

клонове на бронхите.  

Брой честоти: 1 

Честоти: 5,9 

5 минути 

Центр дыхания / Дихателен център 

Брой чести: 1 

Честоти: 75 

5 минути 

Бронхиальная астма / Бронхиална астма 

Брой честоти: 4 

Честоти: 0,9; 4; 8; 9,4 

20 минути 
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Бронхоспазм (приступ удушья) / Бронхоспазъм  (астматичен пристъп) 

Брой честоти: 4 

Честоти: 3,8; 5,9; 7,7; 9,4 

20 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Дыхание затрудненное / Затруднено дишане 

Брой чести: 1 

Честоти: 75 

5 минути 

Легкие / Бели дробове 

Брой честоти: 3 

Честоти: 58,5; 59; 72 

15 минути 

Кашель рефлекторный / Кашлица рефлекс 

Брой честоти: 2 

Честоти: 75; 81 

10 минути 

Кислорода поглощение кровью / Насищане на кръвта с кислород 

Брой честоти: 2 

Честоти: 50; 50,5 

10 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Дыхательные пути и нос - контрольные частоты / Дихателни пътища и нос – контролни 

честоти 

Брой честоти: 8 

Честоти: 15,5; 17,5; 20; 22,5; 70; 72,5; 75; 99,5 

40 минути 

Общ курс на лечението – 15 дни с повторение на пълния цикъл след двуседмична 

почивка. 

 

БРТ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИМУНИТЕТА НА ЛИГАВИЦИТЕ НА 

ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И УШИ, НОС, ГЪРЛО 

 

Имунна система на лигавиците 

Лигавици и вирусна инфекция 

 

Повърхността на лигавиците на устата, носа, трахеята е първоначалния вход за по-

голямата част от инфекциозните агенти, сред които са от съществено значение 

респираторните и ентерални вируси. За да се бори с тези инфекции имунната система 

използва както неспецифични, така и специфични механизми. 

Освен индуцирането на системен имунитет, индуцирането на локален имунитет играе 

важна роля в защитата срещу вирусни патогени, които инфектират или се настаняват в 

микозните повърхности. Главна роля в превенцията на заболяване или при 

възстановяване имат секреторните IgA. Специфичната профилактика на вирусни 

инфекции, при която важно значение има мукозният имунитет, трябва да се знае, че 

неутрализиращи IgA, присъстващи в лигавицата, могат да бъдат получени от серум 

екстравазация, или от секретирани  клетки на субмукозната тъкан. Преобладаващата 
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стратегия трябва да се основава на индукцията на секреторните IgA  на лигавиците, на 

местата на вирусната репликация (копия на вируси).  

По-малко ефективни за стимулиране образуването IgA са в серум с висок титър, с 

последваща екстравазация на градиента в белите дробове > отколкото в назофаринкса 

(носоглътка) > отколкото в червата. Циркулиращите ВНА при висока концентрация 

могат да предпазват долните дихателни пътища, същевременно да защитят горните 

дихателни пътища и долната част на червата, явявайки се главно, като функция на 

неутрализиращи секреторен IgA. 

Чревната секреторна IgA играе решаваща роля в защитата срещу полиомиелит. 

Парентералната ваксинация само с инактивирана ваксина има незначителен ефект 

върху производството на IgA в лигавиците. Въпреки това, хората търсят отговор  в една 

силна IgA – предварително да се имунизират орално – жива ваксина, а след това с 

инактивирана. 

Имунната система се основава на мукозните лимфоидни тъкани, свързани с лигавица 

(MALT), включително чревна лимфоидна тъкан (GALT), бронхите (BALT) и носа 

(NALT), както и на гърдата, слюнчените, слъзните жлези и урогенитални органи. 

Тя е най-добре проучена от система GALT, която представлява организирани 

лимфоидни образувания, включително Пайерови плаки, апендикс, мезентериалните 

лимфни възли и солитарни лимфни възли. 

Пайерови плаки съдържат зародишни центрове, представени предимно от В-клетки, 

произвеждащи IgA, и зони, съдържащи предимно Т-клетки. Други системи MALT са 

организирани по подобен начин. 

Ваксините срещу вируси, заразили лигавиците и предизвикващи локален имунитет са 

важни. Повечето ваксини не предизвикат локален и системен имунитет, когато се 

прилагат парентерално. Въпреки това, някои адювантни ваксини предизвикат някакъв 

локален имунитет след местните и системни приемания.  

В превенцията на инфекция на организма с някои вируси, особено грипни вируси, 

важна роля играе индуцирането на локален имунитет и, преди всичко, синтеза на IgA 

антитяло. Въпреки това, по-голямата част от вирусните инактивирани ваксини се 

прилагат парентерално. Тези ваксини са способни да индуцират системния имунитет, 

но малко или не индуцират местен имунитет в лигавиците.  

Специфичната профилактика на стомашно-чревни и респираторни инфекции изисква 

познаването на местните имунни механизми, които предпазват лигавиците от 

инфекциозни агенти. 

В началото на миналия век е била формулирана теорията на местния имунитет, която 

дава първия импулс към използването на пероралния способ на имунизация срещу 

коремен тиф. Впоследствие били натрупани доказателства за важната роля на местните 

фактори за защита при редица вирусни инфекции, но истинската природа на тези 

процеси остава неясна. Подновеният интерес към този проблем се дължи на 

откриването на имуноглобулина. Доказателство за неговата секреция са  плазмените 

клетки от лигавицата. 

Тези фундаментални изследвания са поставили началото на нова ера в развитието на 

прилагане на имунологията и получават блестящо потвърждение за по-нататъшното 

развитие. По-специално, беше установено, че IgA – е най-важния имуноглобулин  за  

външните секрети (частици), основната му биологична функция е да защитава 

лигавицата от инфекциозни агенти. По-нататъшни изследвания са потвърдили 

водещата роля на IgA във функционирането на секреторната имунната системата. 

Най-вероятния механизъм на неутрализация на вируса IgА е да се предотврати 

предаването на вируса на целевите клетки на лигавицата, въпреки че е възможен друг 

механизъм на вирус неутрализиращ антитела. Този процес до голяма степен зависи от 
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епитопните специфичности, изотипности, и концентрацията на антитела и вируси, 

както и от вида на прицелни клетки. Има алтернатива на други подобни антитела IgА, 

които не възпрепятстват свързването на вируса към клетъчните рецептори, но може да 

въздействат на проникването в клетката, или реплицирането (удвояването), както е 

установено с грипния вирус. Механизмът, който е бил неотдавна установен, включва 

вътреклетъчно неутрализиране на вируса по време на преминаване на междинния 

секреторен компонент IgA чрез епителните клетки. 

Това може да бъде резултат от клетъчни взаимодействия на транс везикули, съдържащи 

IgA, с везикули в които се размножават вируси. Ако механизма на вътреклетъчна 

неутрализация се случва ин виво, това показва, че IgA може не само да се допринесе за 

защитата срещу вирусни инфекции на лигавицата, но и до прекратяването им. 

 

 Местен имунитет 

 

Местният имунитет, локалнят имунитет, имунитетът на лигавиците са комплекс от 

защитни приспособления, които са създадени в процеса на еволюционното развитие за 

осигуряване защита на тялото при директните връзки с външната среда. Местният 

имунитет в много случаи е в състояние да се включи към цялостния имунитет за да 

гарантира съхранението на вътрешната среда на организма от чужди агенти, т.е. да ги 

неутрализира на входната врата. 

Редица фактори на лигавицата (бариерната функция на мукозните клетките, 

фагоцитната активност на макрофагите и микрофагите, бактерицидните протеинови 

секрети, различните инхибитори) участват в реакциите на неспецифичната защита. 

Избирателна способност на лигавиците реагира на чужди агенти, свързани с 

лимфоидни елементи. Местната имунната система съдържа лимфоидна тъкан, свързана 

с бронхите, лимфоидна тъкан, свързана с чревните имунни клетки и организираните 

лимфоидни фоликули в конюнктивата, слюнчените жлези, горните дихателни пътища, 

урогениталния тракт и млечните жлези. Източник на всички имунни клетки на 

лигавиците на местния имунитет, се явява местната лимфоидната тъкан. 

С лигавиците, са свързани голяма част от лимфоидните тъкани на тялото. В-

лимфоцитите мигрират към лимфоидните органи на системата, впоследствие се 

установят в лигавиците, където се превръщат в плазмени клетки, които синтезират 

димерна форма на IgA. Аналогична ще е миграцията на Т -лимфоцитите и вероятно на 

макрофагите. Следователно антигенната стимулация на лигавиците на бронхите и 

червата може да предизвика антитела в различни секрети. На тази основа са 

разработени методи за диагностициране на инфекции чрез определяне титъра на 

антитялото в секретите на лигавиците, които не са пряко изложени на инфекциозния 

процес и принципите на пероралната имунизация. 

Във външните секрети специфичните антитела срещу различни вирусни, бактериални, 

паразитни и хранителни антигени са свързани главно с секреторен IgA (SIgA). Има 

няколко механизми на действие на тези антитела: 1) неутрализиране на вируси; 2) 

инхибиране на адхезията на бактерии към епителните клетки; 3) изключване на имунни 

антигени; 4) ограничаване на адсорбция на макромолекули; 5) стимулиране 

производството на муцин; 6) повишаване опсонизация (фагоцитарна активност на 

клетките). В стромата на жлезите с вътрешна секреция и лигавиците се съдържат 

клетки, синтезиращи IgM, IgG, IgD, IgE. В някои случаи, селективна  недостатъчност 

IgA за защита на лигавиците се осигурява от SIgM, IgG, IgD, IgE, обаче транспорта им 

до външните секрети е незначителен. В редица инфекциозни процеси, включващи 

лигавицата се увеличава съдържанието на секреторния имуноглобулин. 
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Идентификацията на имунологичните промени в слюнка, сълзи, лигавицата 

освобождаване на храносмилателната, респираторната и урогенитален тракт дава ценна 

информация за улесняване диагностиката на редица патологични състояния на местния 

имунитет 

 

БРТ за възстановяване на имунитета на лигавиците на дихателната органи и уши, 

нос, гърло 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

СУТРИН 

610-496-140-530-703 

ВЕЧЕР 

478-289-109-110-239 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали 

Курс – 14 дни с повторение след двуседмична почивка 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  И БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Паразиты детокс / Паразитна детоксикация 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Плохо идущий процесс излечения Лечебният процес ще продължи. 

Брой честоти: 2 

Честоти: 12,5; 23 

10 минути 

Бронхи / Бронхи 

Брой честоти: 5 

Честоти: 32,5; 46; 76,5; 86; 92 

25 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Центр дыхания / Дихателен център 

Брой честоти: 1 

Честоти: 75 

5 минути 

Бронхолегочная система / Бронхиална система 

Брой честоти: 5 

Честоти: 0,9; 4; 8; 9,4; 9,44 

20 минути 

Верхние дыхательные пути / Горни дихателни пътища 

Брой честоти: 1 

Честоти: 9,4 

5 минути 

Дихателни пътища и нос – контролни честоти 

Брой честоти: 8 

Честоти: 15,5; 17,5; 20; 22,5; 70; 72,5; 75; 99,5 

40 минути 
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ТРЕТИ ЕТАП – 3 ДНИ 

Дыхательные пути и нос - при всех воспалениях 1 / Дихателни пътища и нос – при 

всички възпаления 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 52,75; 53; 53,5; 62; 62,5; 75,5; 85; 86 

40 минути 

Защитные силы (иммунная система) / Защитни сили (имунна система) 

Брой честоти: 8 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,5 

40 минути 

Кислорода поглощение кровью / Насищане на кръвта с кислород 

Брой честоти: 2 

Честоти: 50; 50,5 

10 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Защитные силы в кишечнике (бактериоз) / Защитни сили в червата (бактериоза) 

Брой честоти: 3 

Честоти: 60,5; 64,5; 67 

15 минути 

Иммуностимулирующий эффект / Имуностимулиращ ефект 

Брой честоти: 1 

Честоти: 9,4 

5 минути 

Обновление клеток органов / Възстановяване на клетъчните тела 

Брой честоти: 1 

Честоти: 79,5 

5 минути 

Регенерация клеток / Регенерация на клетките 

Брой честоти: 1 

Честоти: 97,5 

5 минути 

Лимфа /Лимфа 

Брой честоти: 3 

Честоти: 27; 75; 95 

15 минути 

Слизистой оболочки воспаление / Възпаление на лигавиците 

Брой честоти: 1 

Честоти: 75,5 

5 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Ослабление защитных функций организма / Отслабване на защитните функции на 

организма 

Брой честоти: 4 

Честоти: 11; 26; 84,5; 97,5 

20 минути 

Восстановление иммунитета после стабилизации / Възстановяване на имунитета след 

стабилизиране 

Брой честоти: 27 
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Честоти: 5611; 4014; 3448; 3347; 3176; 2929; 2867; 2855; 2791; 2720; 2489; 2180; 2128; 

2008; 1862; 1488; 880; 800; 787; 728; 665; 464; 432; 304; 120; 20; 8 

54 минути 

Общият курс на лечение - 15 дни с повторение на цикъла след двуседмична почивка 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ НА КАШЛИЦА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БРОНХИТЕ 

 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА СВЪРЗАНИ С ГРИПНИ УСЛОЖНЕНИЯ И 

ПРОСТУДА 

 

С настъпване на студа, започват грипните епидемии и сезонното понижаване на 

имунитета, наред с другите настинки, пневмонията е една  от най- тежките и според 

експерти, за година се разболяват най-малко един милион души. 

Пневмония се нарича голяма група от заболявания, които се характеризират с 

възпаление на белите дробове. Причините за тях често са бактериални, гъбични или 

вирусни инфекции. Заболяването често е причинено и от химикали, попаднали в белите 

дробове с вдишване на въздуха. Пневмонията може да е усложнение и от други 

заболявания и увреждания, или в резултат на продължително залежаване.  

Най-ранните симптоми на пневмония: повишена температура, втрисане, кашлица, 

недостиг на въздух. Възможни са умора, болки в гърлото и болка в гърдите. Освен това, 

всички тези признаци на болестта може да се развиват бавно или да се появят внезапно. 

Но появата им трябва да ви предупреди и да ви застави се обадите на лекаря! 

Може да се случи така, че болестта, която започва с лека простуда, понякога в рамките 

на няколко дни да се превърне в тежък възпалителен процес. Ето защо лекарите 

категорично не препоръчват самолечение, не се лекува кашлица и температура от 

ментови бонбони или някои, закътани хапчетата, а веднага да се потърси помощ от 

лекар, и ако той препоръчва, да се влезе в болница. 

Във всеки случай, лекарят оценява тежестта на болестта и назначва адекватно лечение. 

Обикновено това е курс на антибиотици чрез инжектиране. Не може да променяте 

самостоятелно инжекциите с хапчета! Необходимо е точно да се извърши назначението 

на лекаря, както и да не се прекъсва самостоятелно лечението.  

Ако пациентът е в къщи, трябва да му се осигурят подходящи грижи: всеки ден в стаята 

да  се прави влажно почистване и да се проветрява. Докато се подобрява здравето му, 

трябва да остане в леглото. Обезателно да се вземат витамини в естествена форма 

(зеленчуци и плодове), както и под формата на таблетки. В същото време в процеса на  

болестта трябва да бъдат изключени от менюто мазнини, пикантни, солени, пушени 

храни, кафе и алкохол. 

Когато пациентът се възстановява, дихателните упражнения са изключително важни за 

него. Те подпомагат и гарантират по-лесно и пълно възстановяване на функциите. 

Подборът на упражненията е задължително да са направи от лекар терапевт или 

участъковия лекар. 

След отпуска по болест, човекът трябва да си обезпечи щадящ режим на работа. 

Връщането към предишната натовареност трябва да стане постепенно, в течение на 2-3 

седмици.  

По препоръка на лекуващия лекар, може да се използват рецепти на традиционната 

медицина като допълващо лечение. Но трябва да се знае, че традиционните методи на 

лечение в никакъв случай не заместват основното лечение. 
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БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

БРТ – комплекс бронхит и пневмония 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмата се изпълнява еднократно  с произволни интервали или без интервал 

СУТРИН 

31-94-96-126-196-201 

ВЕЧЕР 

302-303-530-531-679 

Общ курс – три седмици 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М и БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Паразиты детокс / Паразитна детоксикация 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Кашель / Кашлица 

Брой честоти: 28 

Честоти: 7760; 7344; 3702; 3672; 1550; 1500; 1234; 776; 766; 728; 720; 688; 683; 530; 525; 

524; 522; 514; 444; 440; 432; 146; 125; 95; 72; 20; 7,7; 0,5  

56 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Бронхит вторичный / Вторичен бронхит 

Брой честоти: 3 

Честоти: 776; 766; 688 

6 минути 

Дыхание / Дишане 

Брой честоти: 4 

Честоти: 727; 787; 880; 5000 

8 минути 

Легкие / Дробове 

Брой честоти: 14 

Честоти: 3672; 1550; 880; 787; 776; 727; 125; 95; 72; 9; 444; 1865; 450; 9 

28 минути 

Обструктивный бронхит / Обструктивен бронхит 

Брой честоти: 1 

Честоти: 9,4 

5 минути 

Плохо идущий процесс излечения / Лечебния процес ще продължи 

Брой честоти: 2 

Честоти: 12,5; 23 

10 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – 3 ДНИ 

Аллергический бронхит / Алергичен бронхит 

Брой честоти: 1 

Честоти: 8 

5 минути 
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Кашель рефлекторный / Кашлица рефлекс 

Брой честоти: 2 

Честоти: 75; 81 

5 минути 

Бронхи / Бронхи 

Брой честоти: 5 

Честоти: 32,5; 46; 76,5; 86; 92 

25 минути 

Дыхательные пути и нос - контрольные частоты /Дихателни пътища и нос – контролни 

честоти 

Брой честоти: 8 

Честоти: 15,5; 17,5; 20; 22,5; 70; 72,5; 99,5 

40 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Защитные силы (иммунная система) / Защитни сили (имунна система) 

Брой честоти: 8 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,5 

40 минути 

 

Детоксикация / Детоксикация 

Брой честоти: 23 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 304; 306; 250; 148; 152; 63 

46 минути 

Общият курс на лечението – 15 дни с повторение на цикъла след двуседмична почивка. 

 

ПАПКА 3 - ХРАНОСМИЛАНЕ, СТОМАШНО-ЧРЕВЕН ТРАКТ 

 

Човек за своята жизнена дейност се нуждае от енергия, която е включена в храните.. 

Въпреки това, тези храни не могат да бъдат абсорбирани без преработка, те трябва да се 

подложат на серия от физически, химически и биологични промени в организма.. Този 

процес, наречен храносмилане, способства за превръщането на въглехидратите, 

мазнините и протеините в хранителните вещества, използвани от организма. 

Храносмилателната система започва от устната кухина и завършва с ануса, има 

дължина от около 12 метра и обща повърхност усвояване на около 150 м2. 

Храносмилателната система изпълнява редица важни функции: от смилане на храната в 

устата, когато се яде и разграждането й в компоненти под влияние на 

храносмилателните жлези, до засмукване (абсорбция) и отстраняването на несмлените 

части (дефекация). Нарушаването на тези функции може да доведе до заболявания на 

храносмилателната система: възпаление на лигавицата, атрофия, формирането на 

ерозии, язви, нарушения на подвижността. 

Биорезонансният комплекс от програми, предоставящи хранителна и функционална 

подкрепа на органите на стомашно-чревния тракт, имат за цел да подобрят усвояването 

на храната и профилактиката на заболявания на стомашно-чревния тракт. Регулиране 

на наднормено тегло, метаболитен синдром, регулиране на кръвната захар, 

предотвратяване на диабет, болки в ставите, кожни проблеми, като екземи, пъпки и др. 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА ИЛИ 

ПРОГРАМА „ХРАНОСМИЛАНЕ ПЛЮС”   
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Храносмилателната система на организма във всяка възраст може да се настрои  за 

възобновяване на запасите и активността на храносмилателни ензими в стомашно-

чревния тракт. 

За възстановяване на храносмилателната система е необходим комплекс от специфични 

подпрограми, последователно включващи всички етапи - компоненти на 

храносмилането, блокове на тези програми регулират храносмилателната способност 

на черния дроб, панкреаса, стимулират дейността на храносмилателните жлези на 

стомаха и червата. 

Освен класическото sokogonnym действие, тези честоти имат антисептичен ефект върху 

чревната флора, премахване на проявите на дисбактериоза, прочистване на организма 

от основните видове паразити, гъбички и вируси, премахване на дисбаланса в 

производството на солна киселина и регенериране на целия комплекс от 

храносмилателни ензими в храносмилателния тракт. 

Прилагайки лечение с биорезонансна терапия вие стартирате механизма за автоматично 

възстановяване и  регулиране на целия цикъл: храносмилане - разграждане - абсорбция 

- отделяне. 

За тази цел, биорезонансната формулата включва всички честоти, които увеличават 

производството на тъканни хормони на стомашно-чревния тракт, холецистокинин, 

гастрин, панкреатин, и т.н., които регулират ритъма и автоматичните дейности на 

чревната тръба, и се явяват, като истински биологични часовници на стомашно-

чревната дейност. 

 

Биорезонансна терапия (БРТ) – възстановяване на храносмилателната система или 

програма храносмилане – плюс 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

СУТРИН 

291-259-540-542-703 

ВЕЧЕР 

250-268-178-597-664 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволен интервал или без интервал 

Общ курс – 1 месец 

Повторение след двуседмична почивка за затвърдяване на ефекта 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М и БИОМЕДИС АНДРОИД 

ЕТАП ПЪРВИ – 3 ДНИ 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти: 25 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 440; 

304; 148; 146; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 2,5 

50 минути 

Желудок и кишечник - контрольные частоты / Стомах и черва – контролни честоти 

Брой честоти: 4. 

Частоти: 25; 27,5; 30; 94  

20 минути 

 

ЕТАП ВТОРИ – 3 ДНИ 

Защитные силы в кишечнике (бактериоз) / Защитни сили в червата (бактериоза) 

Брой честоти: 3 

Частоти: 60,5; 64,5; 67  
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15 минути 

Кишечник / Черва 

Брой честоти: 1 

Частоти: 60,5 

5 минути 

Кишечник - нарушение слизистой / Черва – нарушение на лигавицата 

Брой честоти: 1 

Частоти: 61,5 

5 минути 

Кишечника моторика / Чревна моторика  

Брой честоти: 2 

Частоти: 62; 63 

10 минути 

Кишечных сфинктеров слабость / Мускулна слабост на сфинктера 

Брой честоти: 1 

Частоти: 68,5 

5 минут 

Метеоризм, вздутие живота / Метеоризъм, подуване на корема. 

Брой честоти: 1 

Частоти: 82,5 

5 минути 

Панкреатит (воспаление поджелудочной железы) / Панкреатит (възпаление на 

панкреаса). 

Брой честоти: 2 

Частоти: 4; 26,5 

10 минут 

Пищеварения расстройство / Храносмилателно разстройство 

Брой честоти: 1 

Частоти: 25 

5 минути 

Пищеварительный тракт / Храносмилателен тракт 

Брой честоти: 1 

Частоти: 25 

5 минути 

Желчи образование, регуляция / Жлъчен секрет, регулация 

Брой честоти: 2 

Частоти: 38; 38,5 

10 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – 3 ДНИ 

Печень / Черен дроб 

Брой честоти: 9 

Частоти: 0,9; 2,5; 2,6; 3,3; 6; 8,5; 9,8; 56; 56,25 

45 минути 

Дисбактериоз (грибки) / Дисбактериоза (гъбички) 

Брой честоти: 7 

Частоти: 465; 880; 787; 727; 95; 125; 20 

14 минути 

Желудочно-пищеводный  рефлюкс / Гастроезофагеален рефлукс 

Брой честоти: 5 
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Частоти: 20; 727; 787; 880; 10000 

10 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Базовая лечебная программа по ЖКТ 1 / Базова лечебна програма на стомашно-чревния 

тракт 1 

Брой честоти: 49 

Честоти: 143; 238; 175; 128; 104; 1372; 101; 164; 187; 847; 867; 9889; 329; 2008; 440; 68; 

8395; 2167; 728; 880; 2950; 695; 2779; 705; 2819; 8768; 1013; 172; 105; 8848; 8856; 1189; 

136; 144; 435; 634; 7635; 45; 6654; 6347; 5631; 5544; 2962; 2642,2; 1876; 1413,4; 1344,4; 

1902; 317 

1 час и 38 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Базовая лечебная программа по ЖКТ 2 / Базова лечебна програма на стомашно-чревния 

тракт 2 

Брой честоти: 58 

Честоти: : 555; 337; 321; 254; 132; 3767,2; 625,5; 318; 425; 5170; 2720; 1550; 1094; 1043; 

1036; 832; 646; 190; 95; 60; 48; 1800; 1600; 727; 444; 440; 125; 20; 8146; 2489; 2222; 2167; 

2128; 1550; 1403; 1276; 1106; 1153; 1151; 465; 464; 450; 442; 427; 422; 414; 412; 381; 348; 

254,2; 240; 232; 225; 152; 125 

1 час и 56 минути 

Общият курс на лечението – 15 дни с повторение на цикъла след двуседмична почивка. 

 

ОЧИСТВАНЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО И ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАПЕК, 

ПОЛИПОЗА И ХЕМОРОИДИ, ПОЛИПИ, ПРОБЛЕМИ С ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО 

 

Биорезонансната терапия, решава проблема със запек, хемороиди, полипи, колит и 

дисбактериоза, помага за омекотяване на изпражненията и има леко слабително 

действие, отстранява "чревни барикади '' и фекални блокажи, намалява останките от  

несмляна храна и гниеща маса в ректума, очиства дебелото черво, премахва чревни 

токсини, с което се премахва основната причина за хемороиди и фисури на ректума. 

 

Програма за възстановяване на лигавиците 

Терапевтичния блок от честоти е уникален контролер за очистване на микробната 

флора на дебелото черво, премахва раздразненията на ректума, премахва спазми, 

възпаления и кръвотечение при хемороиди, укрепване съдове на хемороидалния сплит . 

 

ОЧИСТВАНЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАПЕК, ПОЛИПОЗА, 

ХЕМОРОИДИ  

 

По-доброто очистване на червата започва с очистване на дебелото черво. 

Всички части на дебелото черво са разположени в коремната област на таза. Дължина 

му е приблизително 6.5 m, със среден диаметър от 6,5 см. Краят на дебелото черво е на 

ануса, чрез който се отстраняват изпражненията. 

В дебелото черво има повече от 500 различни вида бактерии. Нормалната микрофлора 

потиска патогенните и гнилостните бактерии, участва в крайното звено на 

храносмилателните процеси, от хранителните влакна произвежда редица основни 

витамини, аминокиселини, ензими, хормони и други хранителни вещества. 
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Според канона на тибетската медицина "Чжуд-Ши", ако черния дроб и далака са 

старши и младши кралици на тялото, то тънките черва и дебелото черво са слуги  на 

тези кралици, т.е. помощници в кръвообразуването и прочистване на организма от 

токсини. 

Дебелото черво в източната медицина се счита за огледало на здравето на хората, тъй 

като стените му, както и на кожата, краката, ръцете и повърхността на ухото са 

проекции на всички жизненоважни органи, и са тясно свързани с човешката психика. В 

случай на отклонения в работата на този орган се влошават всички хронични 

заболявания, както и в поведението на човека започват да доминират негативните 

емоции. 

Следователно, решението на почти всички проблеми на тялото трябва да се започне с 

очистване и заздравяване на дебелото черво. 

 

Основната функция на дебелото черво. 

Функциите на дебелото черво са разнообразни. Различаваме две основни. 

Абсорбираща - дебелото черво абсорбира глюкоза, витамини и аминокиселини, 

произведени от бактериите на чревните кухини, както и до 95% вода и електролити. 

Така че, от тънките черва в дебелото ежедневно изтича около 2000 грама хранителна 

каша, а след абсорбция  остават 200-300 грама изпражнения. 

Евакуация - в дебелото черво, се натрупват и задържат фекалните маси до отделянето 

им навън. 

Те бавно се движат през дебелото черво (в рамките на 12-18 часа), докато бъдат 

изведени от организма. 

Запек - причина за всички болести 
В случай на забавена функция на евакуация на дебелото черво се наблюдава отсъствие 

на изпражнения в рамките на 24-32 часа. Това явление трябва да се разглежда като 

запек. 

 

Основните симптоми на констипация: 

• обложен език; 

• лош дъх; 

• внезапни главоболие; 

• замайване; 

• апатия; 

• сънливост; 

• тежест в долната част на корема; 

• подуване на корема; 

• болка и куркане в корема; 

• загуба на апетит; 

• изолация, раздразнителност, мрачни мисли; 

• недостатъчно или липса на изпражнения. 

 

Причини за възникване на запек 

Една от най-честите причини – приемане на високо-калорични храни с малък обем. 

Друг навик, да се утолява глада със сандвич и чай или кафе води до факта, че в червата 

се образуват малко изпражнения, не се причинява рефлекс на дефекация , в резултат на 

това няма дефекация в продължение на няколко дни. 

Дори при регулирана дефекация, повечето от хора, страдат от латентна форма на запек. 

Неправилното хранене, особено с продукти, съдържащи скорбяла (картофи, изделия с 

пшенично брашно, с масло и захар), смесени с храни богати на протеини (месо, 
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колбаси, сирене, яйца, мляко), води до факта, че такава храна при преминаване през 

дебелото черво оставя по стените му " токсична шлака" - филм от изпражненията. Тя се 

натрупва в гънките (дивертикулите) на дебелото черво, и постепенно образува фекални 

камъни, колит, рак на дебелото черво. 

Полуфабрикатите - пряк път към атония (забавена перисталтика) на дебелото черво. 

Често още от детството човек развива атония на дебелото черво. 

Поради отравянето на стените на дебелото черво и разтягане от фекалните камъни, 

нервите и мускулите на стената на дебелото черво са така парализирани, че вече не 

реагират на нормалния рефлекс, перисталтиката отсъства. Оттук позив на дефекация не 

идва дълго време. Процесът на отравяне на тялото е бавен. Към него се свиква още  в 

детството, със защитата на хранителни навици - любимите бургери, чийзкейк, мляко, 

овесена каша, извара със захар на закуска. Ежедневните навици продължават толкова 

дълго, докато заболяването не го "постави до стената." 

Интоксикация на червата - основна пречка за дълголетие. 

Притискането на стените на дебелото черво, както и продължителния контакт с 

изпражненията на чревната стена води до неправилно усвояване на хранителни 

вещества, зоната слабо се снабдява с кръв, което води до застой на кръвта и токсини и  

експозиция от фекални камъни. Това се дължи на факта, че абсорбцията в кръвния 

поток през стената на дебелото черво е много висока. 

Не случайно, много лекари предписват лекарства (особено на деца) под формата на 

свещички и клизми. Активните съставки на лекарства с този метод на прилагане ще 

проникнат по-бързо навътре в кръвта, отколкото при прием. 

Така е и с различни токсини и отрови. Заедно с водата, те навлизат в кръвния поток и 

причиняват явление, наречено "чревна аутоинтоксинация." Това е основна пречка за 

постигане на дълголетие. Биорезонансната терапия е естествен път за прочистване 

възстановяване функцията на дебелото черво. 

Дебелото черво - Отровно "сметище" 

Обикновено, на четиридесет годишна възраст, дебелото черво се запушва с фекални 

камъни. То се разтяга, изкривява и измества други коремни органи. от техните места. 

Тези органи се оказват като потопени във фекална кошница, в тях се натрупват слуз и 

токсини и за тяхното нормално действие не може и дума да става. 

За нормалния живот на чревните микроорганизми се изисква определена среда - слаба 

кисела среда и диетични фибри. В повечето случаи в червата на хората започва процес 

на гниене и ферментация. 

Създава се алкална среда, която подпомага растежа на патогенни организми, 

неконтролиран растеж на тъкани и рак. 

Замърсените черва отровят не само човешкото тяло, но и душата му. Усилват се такива 

качества като дребнавост, разрдазнителност, нервност, умора, отпадналост завист, 

егоизъм, недоверие и агресия. Самоотравянето допринася за затваряне в себе си, 

депресия. 
Последствия от самоотравяне (аутоинтоксикация) 

Всичко това води до различни заболявания. Пораженията на лигавицата на чревната 

стена водят до развиване на различни видове колит. Чрез  застой на кръвта в стената на 

дебелото черво - до хемороиди и разширени вени. От продължителното въздействие на 

токсини на едно място  - до полипи и рак. 

Д-р Макс Герсон, един от основателите на лечебното хранене, казва: "Рак – това е 

отмъщението на природата за неправилната храна, която се яде." В книгата си 

"Лечение на рака", той посочва, че от 10 000 случаи на рак - 9999 са в резултат на 

отравяне от собствените изпражнения, и само в един случай - е наистина от необратими 

дегенеративни промени в тялото. 
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Поради чревната аутоинтоксикация може да се развие хроничен артрит, анемия, 

камъни в бъбреците и жлъчния мехур, неврологични и психиатрични разстройства, 

безсъние, различни кожни заболявания. 

Раздразнено дебело черво 

Диарията е с  инфекциозен характер – това са чести (повече от 2 пъти на ден), течни 

изхождания за дълго време. Това се дължи на ускореното преминаване на 

съдържанието по червата, поради повишаване на перисталтиката, малабсорбция на вода 

в дебелото черво и чревната стена, на освобождаване значително количество слуз и 

поглъщането на излишък на жлъчката. Хронична диария често е придружена от 

коремна болка, подуване, периоди на констипация, както и появата на слуз в 

изпражненията или жлъчката с кръв. 

 

Причини за възникване на хронична диария 

Хронична диария най-често се причинява от две причини. 

В първия случай я провокират преяждане, несъвместими храни, прекомерен прием на 

течности (особено студени), престой на влага и студ, злоупотреба с клизма. Във всички 

части на храносмилателния тракт се натрупва слуз, има усещане за студ в областта на 

корема и крайниците, гадене, слабост. Изхвърляне на изпражнения със слуз, 

прекъсвани от запек. Коремът е постоянно подут, "курка", човек губи апетит, отслабва, 

чувства умора. 

Във втория случай на остра диария, причинена от злоупотреба на пържена, солена, 

мазна и много гореща храна, алкохолни напитки, несъвместими с храната, както и от 

прегряване на слънце или горещина. Прекомерните упражнения също водят до 

повишена чернодробна дейност и излишното производство на жлъчка. Чрез жлъчния 

канал голямо количество от нея се освобождава в червата, и това може да се случи дори 

при отсъствие на храни. Раздразнената жлъчка и раздразнените стени на червата, водят 

до спазъм и нарушаването на изпражненията под формата на  диария с жлъчка. 

Синдром на раздразненото дебело черво 

Това е изключително чувствително черво, реагира както най-обикновени житейски 

ситуации, така и на стрес. Това заболяване е най-податливо при емоционални и 

уязвими хора. 

На първо място, това е психосоматично разстройство. Най-често този синдром е 

резултат от потискането на отрицателни емоции, които не намират адекватен изход от 

увеличаване възбудимостта на вегетативната нервна система. Излишният жлъчен сок, 

произведен от черния дроб, преминава в червата. 

Това взаимодействието на двете среди (алкална и кисела), води до силно дразнене, 

коремна болка, подуване на корема, запек. Мигновената реакция на редки изпражнения 

с жълтеникав цвят със смес на несмляна храна, жлъчка и слуз, води до усещане за 

парене и язви на червата и ануса, добре позната популярно като "болестта мечка." 

Особено неприятно е, че тези симптоми могат да се появят след всяко хранене. Също 

така е характерна проява на незабавното желание за позив на дефекация в ситуации, 

когато не е възможно да се извърши - по време на езда, в метрото, влакове, по време на 

изпит. Поради това ние трябва да се откажем от посещения на обществени места. 

 

БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ – КОМПЛЕКС ХЕМОРОИДИ 

Хемороидите се отнасят до заболявания на долната част на ректума, поради 

увеличаване на хемороидалните възли. При по-тежки случаи е възможен ректален 

пролапс (временно или постоянно присъствие на ректума или част от него/ извън 

ануса) и кървене. Причината за хемороидите - разширени вени на ануса (застой на кръв 

в ректума). 
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Хемороидите могат да бъдат причинени от недохранване, запек и диария, заседнал 

начин на живот, сядане на студени обекти, лоша стойка, раздразнителност, прекомерно 

безпокойство, прекомерна сексуална активност, стрес. 

Общи препоръки 

На първо място, трябва да има очистване на тялото, нормализиране на функцията 

на черния дроб и подобряване на цялостното състояние на организма. 

Не трябва да се чака до разкъсване и пълнене на хемороидите с алена  кръв 

Общото състояние на организма трябва да се възстанови с диета, т.е. силно 

ограничаване на видовете храни и ограничаване на приема на храна, по този начин се 

подобрява храносмилателния огън с подходящи подправки. Храната трябва да е влажна 

и топла. 

Ястията трябва да бъдат леки, необходимо е да се увеличи приема на зелени зеленчуци 

и плодове, трябва да бъдат изключени пикантни подправки и сладкото, избягване на 

прекалено кисело и твърде солено, тютюнопушенето. Хубави леки зеленчукови супи, 

ястия от зеленчуци с билки и растителни масла, ястие от цвекло с орехи, оцет и олио.  

На празен стомах, да се пие по 100-200 мл суроватка. 

Ако причината за хемороиди е запек, може да се използват лаксативи. 

 

 

Биорезонансна терапия (БРТ) - комплекс за прочистване на дебелото черво и 

отстраняване на полипи, хемороиди 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмата се извършва веднъж с произволен интервал. 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

137-144-153-154-178-268 

ВТОРА СЕДМИЦА 

276-291--239-462-546-547 

Общият курс - 1 месец с повторение на цикла след месяц. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  И  БИОМЕДИС АНДРОИД 

ЕТАП ПЪРВИ – 3 ДНИ 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти: 12. 

Честоти: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835 

36 минути 

Кишечник - нарушение слизистой  / Черва - нарушение на лигавицата 

Брой честоти: 1 

Честоти: 61,5 

5 минути 

Колит / Колит 

Брой честоти: 2 

Честоти: 63; 65 

10 минути 

Кишечных сфинктеров слабость / Мускулна слабост на сфинктера 

Брой честоти: 1 

Честоти: 68,5 

5 минути 

Полипы, рассасывание, в т.ч. при рецидивах / Полипи, резорбация, в т.ч. при рецидиви. 
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Брой честоти: 1  

Честоти: 12,5 

5 минути 

 

ВТОРОЙ ЭТАП - 3 ДНЯ 

Прямой кишки воспаление / Ректално възпаление. 

Брой честоти: 1  

Честоти: 60,5 

5 минути 

Геморрой  / Хемороиди 

Брой честоти: 3  

Честоти: 2,6; 3,8; 4 

15 минути 

Слабительный эффект / Слабителен ефект 

Брой честоти: 1 

Честоти: 63,5 

5 минути 

Толстый кишечник / Дебело черво 

Брой честоти: 7.  

Честоти: 60; 61; 62; 63; 64,5; 66; 68  

35 минути 

Желудок и кишечник - контрольные частоты / Стомах и черва – контролни честоти 

Брой честоти: 4. 

Честоти: 25; 27,5; 30; 94 

20 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – 4 ДНИ 

Защитные силы в кишечнике (бактериоз) / Защитни сили на червата  (бактериоза). 

Брой честоти: 3  

Честоти: 60,5; 64,5; 67  

15 минути 

Кишечника моторика / Чревна моторика 

Брой честоти: 2   

Честоти: 62; 63 

10 минути 

Перистальтика и моторика / Перисталтика и моторика 

Брой честоти: 3  

Честоти: 23,5; 62; 63  

15 минути 

Пищеварительный тракт / Храносмилателен тракт 

Брой честоти: 1 

Честоти: 25  

5 минути 

Пищеварения расстройство / Храносмилателно разстройство 

Брой честоти: 1 

Честоти: 25 

5 минути 

Общ курс - 10 дни с повторение на цикъла след десетдневна почивка. 

 

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСБАКТЕРИОЗА ЧРЕЗ БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ 
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Медицинският термин "дисбактериоза", звучи много често през последните години, 

най-вероятно вече до втръсване не само на хората на улицата, но също така и на 

лекарите. На дисбактериозата се преписват всички проблеми, свързани с нарушения на 

изпражненията. Ако при детето се появят алергични реакции, всички в един глас 

заявяват, че е виновна дисбактериозата. 

Характерно е, че акцентът е поставен по този начин: имате дисбактериоза и от нея са 

всички беди. А не обратното, както по принцип би трябвало да бъде: имате колит, 

и поради това е и бактериозата. 

Това е най-честата грешка, която води до неуспех на лечението. Слава Богу, тази 

грешка не е присъща за лекари, които са отговорни за ефекта от лечението. Грешните 

съждения са за аматьори. 

Поради грешка: ентусиастите започват активно лечение директно за 

дисбактериоза (най-често чрез прости бактериални лекарства като линекс), 

забравяйки за причините, довели до появата й. И не се получава дисбактериозен 

ефект, или в най-добрия случай – нестабилен ефект . 

Ето защо, преди да се пристъпи към правилното третиране на дисбактериозата, трябва 

внимателно да се разбере ситуацията. 

И така какво е дисбактериоза? Дисбактериозата – това е сложен комплекс от различни 

симптоми, характеризира се с количествени и (или) качествени промени в чревната 

микрофлора. 

Сложният научен термин "чревна микробиоценоза" означава, че в стомашно-чревния 

тракт на здравия човек има живи микроорганизми. И не само живеят, но живеят 

щастливо заедно, помагат си едни на други. 

Нормалната чревна флора помага за разграждане на холестерола, произвежда някои 

витамини (като B12 и C), по определен начин подобрява имунитета, не позволява да се 

заселват чревни патогени. И прави още много полезни неща. 

Известно е, че микробите са крайно малки. Така че това, което може да се счита за 

микроби, живеещи в червата, няма никакъв смисъл? Нищо подобно! Един умен човек е 

изчислил, че ако всички микроби, които живеят в червата на хората се съберат, то 

тяхното общо тегло ще бъде около 3 килограма. 

Представете си орган с тегло 3 кг, което изпълнява някои необходими функции. 

Например, черният дроб. Сега си представете, че черният дроб е спрял да работи, така 

както се изисква от него. Да, това е просто катастрофа! 

Нормалната чревна флора е представена от четири основни микроорганизми. Това са 

Бифидобактерии, Бактероидес, млечнокисели бактерии и Е.коли. Разбира се, видовете 

микроорганизми, живеещи в червата са много по-повече. Но горепосочените играят 

важна роля. 

Патогенните (които са способни да причинят заболяване) микроби като, например, 

Shigella sonnei, причинителят на дизентерия, обикновено отсъства. И дейността на 

нормалната флора на червата до голяма степен е насочена към предотвратяване на 

противника в дома си. Появата на такива е дисбактериоза. 

Всички представители на нормалната флора, намиращи се в червата са в строго 

определен брой. Намаляването или увеличаването на този брой също предполага  

дисбактериоза, дори при отсъствие на патогенна флора. 

В повечето случаи, дисбактериозата при отделни пациенти има всичките три нюанса. 

Какви са причините, които може да предизвикат чревна дисбиоза. За да направите това, 

най-лесният начин е, да се види, приетата научна класификация на етиологията на 

дисбактериозата (поради наличие): 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Дисбактериоза при здрави хора. Тя бива: на възраст, сезон, хранителна и 

професионална. Това разделение показва, че причина за промяна на съотношенията на 

флората в един здрав човек може да са възраст, време на годината (обикновено 

пролетта и есента), определен режим и навиците на хранене, както и характера на 

професионалната дейност. Например, дисбактериоза у работници на фармацевтичната 

промишленост, които произвеждат антибиотици. 

Дисбактериоза, придружаваща стомашно-чревно заболяване. Тя включва заболявания 

на стомаха с ниска киселинност (гастрит), заболявания на панкреаса (панкреатит), 

черния дроб и жлъчните пътища, заболявания на червата и синдром на малабсорбция от 

всякакъв произход. 

Дисбактериоза при различни заболявания и травми на тялото: инфекции, паразити 

(жиардиаза, трихомониаза), хелминти (острици, аскариди и други), алергии, имунна 

недостатъчност, хиповитаминоза, интоксикация, хипоксия, излагане на радионуклиди.  

Лекарствената дисбиоза се развива при дълъг прием на антибиотици, сулфонамиди, 

хистамин блокира, туберкулостатици, имуносупресивни лекарства, антиациди, 

лаксативи. 

Стресова дисбактериоза. Този тип дисбактериоза е определен отскоро, още веднъж се 

доказва добре познатата поговорка, че всички заболявания са от нервите ... 

Така че, за да се отървете от дисбактериоза, трябва да изградите своя стратегия, да се 

отървете от индустриални замърсители (токсини), да се подготвите за зимата, да 

определите своите навици по отношение на храните, и най-важното, да лекувате 

болестта, допринасяща за развитието на дисбактериозата. 

Определяне за всяко заболяване отделно лечение - това означава да се напише един 

голям труд по терапията, инфекциозните заболявания, имунологията, радиологията и 

други области на медицината. 

Ето защо, ние се ограничаваме до факта, че подробностите ще разкрият принципите на 

лечение на дисбактериозата, общи за всички нейни форми и прояви. 

И така, какви са тези принципи. 

Първо. Необходимо е да се проведе така нареченото обеззаразяване на червата. Казано 

по-просто, да се нокаутира врага на червата, патогенната флора, ако има налична 

такава. 

Второ. Да посадиш пшеница, е необходимо, да изчистите полето от плевели.. За тази 

цел се приемат средства с адсорбтивни свойства, т.е. със способност да се свързват и 

премахват токсините. 

Трети. Необходимо е да се създадат условия за нормалната флора. Представете си, че 

се местите на ново място за живеене. Порутена къща с лош течащ таван, тоалетна на 

двора, няма вода, отоплението не работи. Ще живеете ли тук за дълго време? Съмнявам 

се. В случая, нормалната флора не приема това и умира почти веднага. 

Четвърто. Накрая, ние направихме за нашата скъпоценна нормална флора всичко, 

което може. Сега можем да я поканим за постоянно пребиваване в червата ни. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

Нова биорезонансова програма за лечение на  дисбактериоза  

По – долу са посочени номерата на програмите 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

1029-1030-1036-1037-239 

ВТОРА СЕДМИЦА 

140-157-178-234-268-703 

Програмата се изпълнява еднократно с произволни интервали. 

Курс-14 днеи с повторение на цикла след двуседмична почивка. 
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ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС АНДРОИД 

 

ЕТАП ПЪРВИ – 7 ДНИ 

Детоксикация / Детоксикация. 

Брой честоти: 23 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 304; 306; 250; 148; 152; 63 

46 минути 

Желудок и кишечник - контрольные частоты / Стомах и черва - контролни честоти. 

Брой честоти: 4 

Честоти: 25; 27,5; 30; 94 

20 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – 7 ДНИ 

Защитные силы в кишечнике (бактериоз) / Защитни сили в червата (бактериоза) 

Брой честоти: 3.  

Честоти: 60,5; 64,5; 67 

15 минути 

Кишечник - нарушение слизистой / Черва – нарушение на лигавицата 

Брой честоти: 1  

Честоти: 61,5 

5 минути 

Кишечных сфинктеров слабость / Чревна слабост на сфинктера 

Брой честоти: 1.  

Честоти: 68,5  

5 минути 

Колит (воспаление толстой кишки) / Колит (възпаление на дебелото черво). 

Брой честоти: 2 

Честоти: 63; 65 

10 минути 

Вздутие живота, колики, чувство переполнения / Подуване на корема, спазми, усещане 

за пълнота 

Брой честоти: 1 

Честоти: 82,5  

5 минути 

Панкреатогенные нарушения / Панкреатогенни нарушения 

Брой честоти: 1  

Честоти: 4 

5 минути 

Пищеварения расстройство / Храносмилателно разстройство 

Брой честоти: 1 

Честоти: 25 

5 минути 

Пищеварительный тракт / Храносмилателен тракт 

Брой чистоти: 1  

Честоти: 25 

5 минути 

Слабительный эффект / Слабителен ефект. 
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Брой честоти: 1 

Честоти: 63,5 

5 минути 

 

ЕТАП ТРЕТИ – 7 ДНИ 

Дисбактериоз (грибки) / Дисбактериоза (гъбички) 
Брой честоти: 7. 

Честоти: 465; 880; 787; 727; 95; 125; 20  

14 минути 

Детокс грибки и плесень / Детоксикация на гъбички и плесен 

Брой честоти: 26 

Честоти: 336; 337; 146; 148; 152; 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 1505; 

1036; 3176; 676; 635; 465; 444; 440; 304; 306; 250; 63 

58 минути 

Общ курс - 21 дена с повторение на цикъла след двуседмична почивка. 

 

 

 ОЧИСТВАНЕ – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ 

 

Учените установили, че всичко, което влиза в тялото ни, не е толкова лесно да си 

тръгне от него. Дори предишната програма лимфосанациия и лимфен дренаж трябва да 

бъдат логично продължение на завършване. Това изглежда логично и разумно действие 

за използване на предложената по-долу биорезонансна терапия, която осигурява 

крайния етап на детоксикация - свързване доставката на кръв и лимфни токсини, и 

патогени, и предотвратяване на повторното им усвояване от организма. 

Ако искаме да се отървем от натрупаните токсини и паразити, трябва да осигурим на 

организма вещества, които не се разтварят в течности, но са в състояние да се свързват 

и да изтеглят буквално всички отрови в себе си. Това са сорбентите: глина, кафяви 

водорасли, хитинов прах, люцерна. Сорбентите се използват на гладно 2 часа преди 

хранене или 3 часа след хранене. 

Ние помним, че в предишния етап, безпрепятствено отделихме токсините от дълбините 

на тялото до филтриращите органи и дори леко стимулирахме работата на 

отделителните органи. Но работата не е приключила. Нека да помислим заедно отново. 

В течение на 10 дни сме извършвали очистване и стимулиране на отделянето на 

токсините и патогените от околоклетъчното пространство. Въпреки това, е необходимо 

само един завършващ щрих. Загрятата лимфната течност буквално се затичва и 

преминава в чревните лимфни възли. Тук лимфата филтрира и транспортира 

обогатените вещества, които трябва да се свържат и да неутрализират токсините и 

патогените в чревния лумен. Ако в този момент в червата отива сорбент, всички 

токсини и патогени, които са в нервната система, в гърдите, сърцето и всички други 

органи и системи ще бъдат свързани и изведени навън. Разчистването на токсините 

става с отделянето им посредством лимфите чревни сокове. 

В тази връзка, използваме не просто формулата за  биорезонансно стимулиране на 

сорбционните процеси, ние включваме в този краен етап, програмата за дълбоко 

очистване и честоти, усилващи процеса на образуването и отделянето на 

храносмилателни ензими и храносмилателни сокове, което не е изключение за черния 

дроб и панкреаса.  

При условие, че вие ще изпълните последователно и без прекъсване нашата програма – 

става следното. Десетдневен курс лимфостимулация и лимфоотделяне, след етап (в 

рамките на 12 дни) сорбция и освобождаване на токсините през чревната тръба. 
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В резултат, цялата лимфна система стартира автоматично и лимфата започва да се 

движи (тече), и всички токсини и отрови ще се изхвърлят навън.. Както при битовия 

филтър, чрез чревните лимфни възли, ще се извърши филтриране. Вътре в тялото ще 

бъде върната чиста течност, а токсините и патогените ще бъдат изхвърлени. Това е  

цялата система. Чрез прилагане на блоковете на програмата в продължение на 12 дни се 

прилагат двоен, дори троен-филтър и сорбент. Всичко зависи от степента на 

замърсяване на организма. 

Използването на биорезонанса позволява да се изключат напълно неблагоприятните 

реакции, възникващи  при задължително използване на стандартни минерални или 

растителни сорбенти. Отчитайки, че стандартните сорбенти отделят от тялото 

витамини и минерали, при употреба им е неизбежно да добавяте активин, полезни 

бактерии, скъпи витамини и минерали - като сорбенти, които изтеглят и ги отделят от 

тялото. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

Нова биорезонансова програма за лечение на  дисбактериоза  

По – долу са посочени номерата на програмите 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

1029-1030-1036-1037-239 

ВТОРА СЕДМИЦА 

140-157-178-234-268-703 

Програмата се изпълнява еднократно с произволни интервали. 

Курс-14 днеи с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС АНДРОИД 

 

ЕТАП ПЪРВИ – 7 ДНИ 

Детоксикация / Детоксикация. 

Брой честоти: 23 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 304; 306; 250; 148; 152; 63 

46 минути 

Желудок и кишечник - контрольные частоты / Стомах и черва - контролни честоти. 

Брой честоти: 4 

Честоти: 25; 27,5; 30; 94 

20 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – 7 ДНИ 

Защитные силы в кишечнике (бактериоз) / Защитни сили в червата (бактериоза) 

Брой честоти: 3.  

Честоти: 60,5; 64,5; 67 

15 минути 

Кишечник - нарушение слизистой / Черва – нарушение на лигавицата 

Брой честоти: 1  

Честоти: 61,5 

5 минути 

Кишечных сфинктеров слабость / Чревна слабост на сфинктера 

Брой честоти: 1.  

Честоти: 68,5  
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5 минути 

Колит (воспаление толстой кишки) / Колит (възпаление на дебелото черво). 

Брой честоти: 2 

Честоти: 63; 65 

10 минути 

Вздутие живота, колики, чувство переполнения / Подуване на корема, спазми, усещане 

за пълнота 

Брой честоти: 1 

Честоти: 82,5  

5 минути 

Панкреатогенные нарушения / Панкреатогенни нарушения 

Брой честоти: 1  

Честоти: 4 

5 минути 

Пищеварения расстройство / Храносмилателно разстройство 

Брой честоти: 1 

Честоти: 25 

5 минути 

Пищеварительный тракт / Храносмилателен тракт 

Брой чистоти: 1  

Честоти: 25 

5 минути 

Слабительный эффект / Слабителен ефект. 

Брой честоти: 1 

Честоти: 63,5 

5 минути 

 

ЕТАП ТРЕТИ – 7 ДНИ 

Дисбактериоз (грибки) / Дисбактериоза (гъбички) 

Брой честоти: 7. 

Честоти: 465; 880; 787; 727; 95; 125; 20  

14 минути 

Детокс грибки и плесень / Детоксикация на гъбички и плесен 

Брой честоти: 26 

Честоти: 336; 337; 146; 148; 152; 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 1505; 

1036; 3176; 676; 635; 465; 444; 440; 304; 306; 250; 63 

58 минути 

Общ курс - 21 дена с повторение на цикъла след двуседмична почивка. 

 

 

 ОЧИСТВАНЕ – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ 

 

Учените установили, че всичко, което влиза в тялото ни, не е толкова лесно да си 

тръгне от него. Дори предишната програма лимфосанациия и лимфен дренаж трябва да 

бъдат логично продължение на завършване. Това изглежда логично и разумно действие 

за използване на предложената по-долу биорезонансна терапия, която осигурява 

крайния етап на детоксикация - свързване доставката на кръв и лимфни токсини, и 

патогени, и предотвратяване на повторното им усвояване от организма. 

Ако искаме да се отървем от натрупаните токсини и паразити, трябва да осигурим на 

организма вещества, които не се разтварят в течности, но са в състояние да се свързват 
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и да изтеглят буквално всички отрови в себе си. Това са сорбентите: глина, кафяви 

водорасли, хитинов прах, люцерна. Сорбентите се използват на гладно 2 часа преди 

хранене или 3 часа след хранене. 

Ние помним, че в предишния етап, безпрепятствено отделихме токсините от дълбините 

на тялото до филтриращите органи и дори леко стимулирахме работата на 

отделителните органи. Но работата не е приключила. Нека да помислим заедно отново. 

В течение на 10 дни сме извършвали очистване и стимулиране на отделянето на 

токсините и патогените от околоклетъчното пространство. Въпреки това, е необходимо 

само един завършващ щрих. Загрятата лимфната течност буквално се затичва и 

преминава в чревните лимфни възли. Тук лимфата филтрира и транспортира 

обогатените вещества, които трябва да се свържат и да неутрализират токсините и 

патогените в чревния лумен. Ако в този момент в червата отива сорбент, всички 

токсини и патогени, които са в нервната система, в гърдите, сърцето и всички други 

органи и системи ще бъдат свързани и изведени навън. Разчистването на токсините 

става с отделянето им посредством лимфите чревни сокове. 

В тази връзка, използваме не просто формулата за  биорезонансно стимулиране на 

сорбционните процеси, ние включваме в този краен етап, програмата за дълбоко 

очистване и честоти, усилващи процеса на образуването и отделянето на 

храносмилателни ензими и храносмилателни сокове, което не е изключение за черния 

дроб и панкреаса.  

При условие, че вие ще изпълните последователно и без прекъсване нашата програма – 

става следното. Десетдневен курс лимфостимулация и лимфоотделяне, след етап (в 

рамките на 12 дни) сорбция и освобождаване на токсините през чревната тръба. 

В резултат, цялата лимфна система стартира автоматично и лимфата започва да се 

движи (тече), и всички токсини и отрови ще се изхвърлят навън.. Както при битовия 

филтър, чрез чревните лимфни възли, ще се извърши филтриране. Вътре в тялото ще 

бъде върната чиста течност, а токсините и патогените ще бъдат изхвърлени. Това е  

цялата система. Чрез прилагане на блоковете на програмата в продължение на 12 дни се 

прилагат двоен, дори троен-филтър и сорбент. Всичко зависи от степента на 

замърсяване на организма. 

Използването на биорезонанса позволява да се изключат напълно неблагоприятните 

реакции, възникващи  при задължително използване на стандартни минерални или 

растителни сорбенти. Отчитайки, че стандартните сорбенти отделят от тялото 

витамини и минерали, при употреба им е неизбежно да добавяте активин, полезни 

бактерии, скъпи витамини и минерали - като сорбенти, които изтеглят и ги отделят от 

тялото. 

Потребителите на БИОМЕДИС не са застрашени. Напротив, в резултат на прилагането 

на програмата, тялото възстановява всички изгубени или временно увредени 

способности за възприемане, свързване, абсорбиране и освобождаване, съответно, на 

полезни или вредни вещества. Цялата система на храносмилателните органи се 

възстановява и структурно, разтварят нежеланите и възстановяват, необходимите за 

живота  клетъчните тела. 

Ако имате проблеми с черния дроб (холецистит, хепатит, жлъчно-каменна болест, 

паразитна инвазия), то за времето на изпълнение на програмата може частично или 

напълно да се решат тези проблеми. Понякога тялото се нуждае от само една малка 

подсказка, за да се възстанови. Разбира се, при дългогодишни и хронични заболявания 

работата трябва да продължи, с изпълнение на специални програми за определени 

видове патологии. 

При жлъчно-каменната болест трябва да се помни, че жлъчегонни лекарства или 

билки с подобно действие, са строго забранени. При наличие на Giardia в каналите на 
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жлъчката или инфекция опистархиями, е необходимо да се премине програма 

противогиардиа, опистархиями. 

Лимфните не се очистват, ако черният дроб е населен с Giardia или заразен с 

опистархиями. Програмата срещу тези паразити трябва да бъде най-малко един месец, 

но за месец Giardia и опистархиями не се изчистват. След няколко седмици почивка 

курса трябва да се повтори и да се проведе изследване или биорезонансна диагностика. 

При използване на стандартния  Трихополум чернят дроб започва да боли и спира да 

работи, страда и жлъчния мехур. Противопоказания за изпълнение на програмата за 

дълбоко очистване на тялото няма. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

496-497-363-1029-291 

ВТОРА СЕДМИЦА 

239-178-703-268-453 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали. 

Курс - 14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Паразиты детокс  / Паразитна детоксикация 

Брой честоти: 25. 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути  

Элиминация токсинов / Премахване на токсините 

Брой честоти: 5 

Честоти: 0,5; 522; 146; 1552; 800 

10 минути  

 

ВТОРИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Детоксикация на междуклетъчна матрица 

Брой честоти: 24. 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 152; 63  

48 минути 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти: 12.  

Честоти: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835 

 36 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ТРИ ДНИ 

Лимфа и детокс / Лимфна детоксикация 

Брой честоти: 33. 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5  

1 час и 6 минути 
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Дисбактериоз (грибки) / Дисбактериоза (гъбички) 

Брой честоти: 7. 

Честоти: 465; 880; 787; 727; 95; 125; 20 

14 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – 3 ДНИ 

Базовая лечебная программа по ЖКТ 1 / Базова лечебна програма стомашно-чревния 

тракт 1 

Брой честоти: 49 

Честоти: 143; 238; 175; 128; 104; 1372; 101; 164; 187; 847; 867; 9889; 329; 2008; 440; 68; 

8395; 2167; 728; 880; 2950; 695; 2779; 705; 2819; 8768; 1013; 172; 105; 8848; 8856; 1189; 

136; 144; 435; 634; 7635; 45; 6654; 6347; 5631; 5544; 2962; 2642,2; 1876; 1413,4; 1344,4; 

1902; 317 

1 час  38 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – 3 ДНИ 

Базовая лечебная программа по ЖКТ 2 / Базова лечебна програма стомашно-чревния 

тракт 2 

Брой честоти: 58. 

Честоти: 555; 337; 321; 254; 132; 3767,2; 625,5; 318; 425; 5170; 2720; 1550; 1094; 1043; 

1036; 832; 646; 190; 95; 60; 48; 1800; 1600; 727; 444; 440; 125; 20; 8146; 2489; 2222; 2167; 

2128; 1550; 1403; 1276; 1106; 1153; 1151; 465; 464; 450; 442; 427; 422; 414; 412; 381; 348; 

254,2; 240; 232; 225; 152; 125; 116; 58; 60  

1 час и 56  минути 

Общ курс - 15 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка 

 

 

ПАПКА 4 – ИМУНИТЕТ, АЛЕРГИЯ 
 

Имунната система е естествен защитен механизъм на тялото ни. Тази система 

поддържа постоянна вътрешна среда, унищожава всички чужди организми 

(болестотворни паразити, бактерии, гъбички, вируси, микроби, чужди вещества, 

анормални клетки, и т.н.). Човешката имунна система включва органите, даващи 

възможност за натрупване на лимфоцити, които произвеждат антитела. Тези органи са 

лимфни възли, червен костен мозък, тимус, лимфоидната тъкан на дебелото черво и 

апендикса, сливици, далак. 

Имунитет – това е невъзприемчивостта на организма към инфекции, универсалната му 

способност да се защитава от действието на вредните вещества, като същевременно  

запази целостта си и биологична индивидуалност. 

 

БРТ – ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИИ 

 

Особено оправдано е използването на биорезонансната терапия при лечение на 

алергии. 

При биорезонансната терапия, Пациента получава огледален образ за изменението на 

алергенната информация, например, тревни полени, животински косми. 

В съответствие с общите физическите закони, когато се прилагат вълни с точния 

огледален образ, ненормалните вълни изчезват, превръщат се в нормални. 

Поради сложната структура на организма, моментално изчезване на алерген 

информацията натрупана в организма, едва ли е възможно, обаче, чрез повтаряне на 
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този процес, алерген информацията, съхранявана от организма, става по-слаба и накрая 

изчезва (т.е. ненормалната вълна се превръща в нормална). Такова пълно изчезване е 

възможно, ако има "източник на трептения."(уред за биорезонансна терапия Биомедис) 

Абсолютното премахване на алергията на този пациент с "дар" към алергични реакции 

не означава, че в бъдеще няма да страда от алергии. Ето защо, използването на тази 

програма за атопична алергия е да се проведе например десетдневен курс (почивка от 

20 дни, съответно) в продължение на 3 месеца през пролетта и есента. 

Изпълнение на всички честотни програми и правилния алгоритъм, е абсолютно 

необходимо да се приложи, защото съществуват кръстосани алергии и общата 

настройка на тялото не е към един алерген - алергията е системен процес. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали. 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

12-13-14-15-16-17-18-19 

 

ВТОРА СЕДМИЦА 

7-29-178-239-363-703 

Общ курс-14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  И БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Лимфа и детокс / Лимфа и детоксикация  

Брой честоти: 33. 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5 

1 час 6 минути 

Дисбактериоз (грибки) / Дисбактериоза (гъбички) 
Брой честоти: 7 

Честоти: 465; 880; 787; 727; 95; 125; 20 

14 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Аллергические заболевания / Алергични заболявания 

Брой честоти: 3  

Честоти: 1,75; 8,1; 9,6 

15 минути 

Аллергия /Алергия 

Брой честоти: 8 

Честоти: 1,7; 3,8; 8,1; 9,6; 35,5; 36; 36,5; 37,5 

40 минути 

Защитные силы в кишечнике (бактериоз) / Защитни сили на червата (бактериоза) 

Брой честоти: 3 

Честоти: 60,5; 64,5; 67 

15 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Аллергия кожная / Кожна алергия 
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Брой честоти: 3  

Честоти: 35,5; 36; 36,5 

15 минути 

Сенной насморк / Сенна хрема 

Брой честоти: 1  

Честоти: 83,5 

5 минути 

Аллергия на кошек / Алергия към котки 

Брой честоти: 2 

Честоти: 77; 77,5  

10 минути 

Аллергия на продукты питания / Алергия към хранителни продукти 

Брой честоти: 1  

Честоти: 37,5 

5 минути 

Аллергия на пыль / Алергия към прах 

Брой честоти: 1  

Честоти: 36,5 

5 минути 

Укрепление защитных функций / Укрепване на защитните функции 

Брой честоти: 7 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 68; 84,5; 97,5 

35 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Центр защитных функций / Център защитни функции 

Брой честоти: 1 

Честоти: 26 

5 минути 

Аутоиммунные заболевания / Автоимунни заболявания 

Брой честоти: 2  

Честоти: 0,1; 1,2 

10 минути 

Иммунная система / Имунна система 

Брой честоти: 5  

Честоти: 1,7; 1,75; 8,1; 9,4; 9,6 

25 минути 

Защитные силы (иммунная система) / Защитни сили (имунна система) 

Брой честоти: 8 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,5 

40 минути 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти: 12  

Честоти: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835 

36 минути 

Общ курс - 20 дни с повторение на цикъла след двуседмична почивка. 

 

 

БИОРЕЗОНАНСЕН ИМУНОМОДУЛАТОР ИЛИ УКРЕПВАНЕ НА 

ИМУНИТЕТА (Активна защита) 
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Предложената програма за биорезонансна терапия с уреди Биомедис, представлява 

един вид рецепта за решаване на конкретен проблем. Програмата се нарича 

минипрограма не с оглед на малка значимост на заявения проблем, мини означава 

лекота и простота на изпълнение, когато ефектът се постига чрез решаване на един 

проблем, мини е избор, и гарантира, компактността на програмата и нейната кратка 

продължителност, удобна, по-конкретна и бърза. 

Както беше споменато много пъти, непознаване на законите на организма води до 

катастрофа и болести, познаването на простите закони на физиологията ни позволява 

да се избере една проста рецепта за укрепване на здравето. В съчетание с правилно 

хранене и движение. Ще постигнете траен ефект. 

Биорезонансната терапия за укрепване на имунитета се основава на прост метод: 

- загряване и охлаждане на вътрешността на тялото чрез повишаване или понижаване 

на температурата на кръвта 

- закаляване вътре и за кратко време, без болка и точно в съответствие със закона на 

тялото. 

Ще направя пояснения: Всеки човек има своя топлинен оптимум. 

Неговата потребност от топлина, трябва преди всичко, да бъде удоволетворена. Един 

човек, свикнал да студа, запазва само половината от своя енергиен баланс. Само 

ритмичното обучението на топлинния режим на организма възстановява пълния 

енергиен баланс. 

Вътрешното затопляне напълно замества външното затопляне. Получаването на 

вътрешно затопляне усилва хранителния процес на всички клетки, увеличава тяхното 

снабдяване с кислород, стимулира мускулната и умствена работа, приятните емоции. 

С добре затоплени, промити с топла кръв, органи и тъкани на тялото, може лесно да се 

отървете от лошия навик да искате повече храна. Тялото отива в оптимален режим на 

потребление и изгаряне на калории. И ние с вас, използвайки момента, лесно може да 

намалим приема на тлъсто месо, хляб, нездравословни мазнини. 

Спомнете си втория закон на термодинамиката. Загрят и доволен мозъка може да 

изпраща определен брой калории в определена част на тялото и след това да се изгорят 

за енергия и труд. 

Точно противоположният процес - намалението на телесната температура, създава 

необходим баланс и ритъм на процесите на производство и потребление на енергия на 

живота и здравето. 

При приемането на утринно повишаване и вечерно намаляване на температурата в 

тялото, организма работи, както следва: 

- след биорезонансно въздействие върху температурата на кръвта се появяват безброй 

реакции: вълнообразно движение между капиляри, нерви, извънклетъчните течности, 

клетъчните мембрани – изменения на физическите и химическите потенциали на 

техните мембрани; 

- възниква информационен сигнал посока тип; 

- циркулацията в кръвоносните и лимфните съдове оживява; 

- токът в междуклетъчната течност става активен, плазмата и гръбначно-мозъчната 

течност по-бързо се обновяват, доставката на хранителни вещества и отделянето на 

отпадъчни продукти и токсини е значително улеснено. 

С повишаване на температурата, кръвта, генерира акумулирането на стерилна топлина 

(без микроби). Има огромна разлика между стерилното биохимично повишаване на 

температурата на загряване на кръвта и повишаване на температурата при инфекциозни 

заболявания. При повишение на температурата на кръвта, с последвано охлаждане 

вечерта, организма автоматично и без развитие на малко желани възпалителни промени 
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се справя с проникнали през деня микроби, патогени, алергени и токсини. Всички тези 

имунни и защитни реакции управляват и субкортикалните центрове – техните честотни  

програми също са включени в програмата. 

Според концепцията на Сперански, промените в реакциите на организма при изменение 

на топлинния режим на кръвта, управляват кората на главния мозък и неговите 

субкортикални центрове, всички са мобилизирани, всички са активни. Всяка кръвна  

клетка и всяко вещество, се включват в стройни, бойни редици против външните за 

организма клетки 

Това е невиждан спектакъл от общата мобилизация на всички сили на организма. 

 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

БРТ - формула 

496-497-699-700-7-679 

Курс-14 дий с повторение при необходимост. 

 

 
ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  И БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – 7 ДНИ 

Витализация 1 / Витализация 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 45,45; 49,65; 49,75; 56,65; 56,75; 59,5; 59,8; 62 

40 минути 

Витализация 2 / Витализация 2 

Брой честоти: 4 

Честоти: 40,29; 42,7; 43,5; 43,7 

20 минути 

Температура крови очень низкая / Температурата на кръвта е много ниска 

Брой честоти: 1  

Честоти: 11  

5 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Укрепление защитных функций  / Укрепване на защитните функции 

Брой честоти: 7 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 68; 84,5; 97,5 

35 минути 

Центр исцеления / Централно изцеление 

Брой честоти: 7 

Честоти: 4; 10; 11; 12,5; 15; 23; 28 

 35 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Энергии вход / Енергиен вход 

Брой честоти: 4  

Честоти: 4; 10; 12,5; 15 

20 минути 

Энергии выход / Енергиен изход 
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Брой честоти: 4  

Честоти: 77,5; 80; 82,5; 99  

20 минути 

Энергии поток / Енергиен поток 

Брой честоти: 4 

Честоти: 40; 42,5; 45; 99,75 

20 минути 

Энергодающий эффект / Енергодаващ ефект 

Брой честоти: 1 

Честоти: 2,2  

5 минути 

Семь чакр / На седемте чакри 

Брой честоти: 7 

Честоти: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100 

35 минути 

Общ курс – три седмици с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

БРТ – АКТИВАЦИЯ НА ИМУНИТЕТА 

 

Цитат от интернет 

Въпрос: Каква е разликата между програма Активна защита и програма за 

Активирането на имунната система? 

Програма Активна защита – това е програма за въздействие върху надбъбречните 

жлези. А програма за Активиране на имунната система е комплексна програма, която е 

насочена не само към надбъбречните жлези, но и към централните механизми за 

управление на имунната система. 

"Войниците на невидимия фронт", или Органи на имунната система. 

Управление на собствената безопасност: Всичко за имунитета 

Органите на имунната система - анатомични образувания, участващи във формирането 

на имунната готовност на организма за неутрализиране на чужди структури и вещества. 

Костният мозък, тимусът, далакът, лимфните възли, паеровите плаки на червата, са 

образувания, в които непрекъснато се формират и съзряват клетки, способни да 

извършват "имуннен надзор" в човешкото тяло. Тези имунни органи и тъкани обменят 

непрекъснато помежду си молекули и информация, за да се създаде достатъчно ниво на 

антитела във всяка тъкан. 

Органи на имунната система (лимфоидни органи): Общи сведения. 

Имунната система съчетава органи и тъкани, които предпазват организма от чужди 

клетки или вещества, влизащи отвън, или генерирани в организма. 

Органите на имунната система са всички органи, които участват в образуването на 

клетки, осъществяващи защитни реакции на организма: лимфоцити, плазмени клетки. 

Имунните органи са конструирани от лимфоидната тъкан, която представлява сама по 

себе си ретикуларна строма, разположена в лимфоидните клетки: лимфоцити с 

различна зрялост, млади зрели и плазмени клетки, макрофаги и други клетъчни 

компоненти. Органите на имунната система включват: костен мозък, тимус, 

натрупвания на дифузна лимфоидна тъкан, разположени в стените на кухи органи на 

храносмилателната, респираторната и пикочно-половата система (сливиците, 

лимфоидни (Пейрови) плаки на тънките черва, единични лимфоидни възли в 

лигавицата на вътрешните органи, лимфните възли, далак). 

Костният мозък и тимуса, в които стволовите клетки са диференцирани клетки, едни от  

които се отнасят към централните органи на имунната система, други към периферни 
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органи на имуногенезата - в тези органи са  съзряващите лимфоцити. Централните 

органи на имунната система са разположени в добре защитени от външни влияния 

места. Периферни органи на имунната система се намират на пътя за възможно 

въвеждане в организма на генетично чужди вещества или по маршрути на такива 

вещества, образувани в самия организъм. Стволовите клетки, произхождащи от 

костния мозък в кръвта, дори в 7 - 8-мата седмица на ембрионалното развитие заселват 

тимуса, където се осъществява диференцирането Т лимфоцити ( тимусно зависими). В-

лимфоцитите (взаимодействайки на Т-лимфоцитите, не зависят в своята 

диференциация от тимуса) се развиват от стволови клетки в костния мозък, който в 

днешно време се счита у човека, като аналог на бурсата (торба) на Fabricius при 

птиците). И двете популации на лимфоцити (Т и В-лимфоцити) навлизат в 

кръвообращението от тимуса и костния мозък в периферни органи на имунната 

система. Трябва да се подчертае, че всички лимфоцити възникват от плурипотентни 

хемапоетични стволови клетки. 

Органи на имунната система произвеждат имунокомпонентни клетки, предимно 

лимфоцити и плазмоцити (плазмени клетки), включват ги в имунния процес, 

разпознават и унищожават проникналите в организма или образуваните в него клетки и 

други чужди вещества, носещи признаци на чужда информация (Антигени). При 

въвеждането им в организма се развиват специфични имунологични реакции, в тях се 

образуват неутрализиращи ги защитни антитела, имуноглобулинови (хуморален 

имунитет), или специфично реагиращи лимфоцити (клетъчен имунитет).  

Т-лимфоцитите обезпечават  клетъчния имунитет (според механизма на реализиране) и 

хуморален имунитет; те унищожават чуждите, както и собствените си модифицирани 

или мъртви клетки. 

В-лимфоцитите изпълняват функциите на хуморален имунитет. Производни на В-

лимфоцитите са плазматичните клетки, които синтезират и секретират в кръвта и 

секреция от антитела, които могат да влизат в съединение със съответни антигени и да 

ги неутрализират. 

Активността на имунната система се регулира от вегетативната нервна система и 

хуморални вещества 

 

Единен орган на имунитета. Органи на имунната система. Тимусната жлеза, 

лимфните възли, далака, сливиците 

Понятие за единен орган имунитет 

Централната фигура на имунната система се явява лимфоцитът. Съвкупността от 

лимфоидни органи и тъкани образуват единен орган на имунитета. Към лимфоидните 

органи се отнасят тимус, далак, лимфни възли, група на лимфатични фоликули и други 

лимфоидни клъстери. Общата маса на този дифузен орган е 1,2 2,0 л. Общият брой на 

лимфоидните клетки е 10 (-12). Тези клетки извършват най-важните видове 

имунологични дейности, включително производството на антитела. Лимфоидна тъкан 

отговаря за изпълнението на имунологични реакции, насочени към поддържане на 

постоянна вътрешна среда на тялото. 

Тимус 

По време на ембрионалното развитие преди другите лимфоидни органи, се залага 

тимуса. През първата седмица на вътреутробния период се оформя тимуса с 

образувание на лимфоидната тъкан. Лимфоцитите се появяват на 2- 3-ти месец на 

вътреутробния живот. В ранния следродилен период се различава зрелостна и  

функционалната активност. Кортикалното вещество е основен източник на лимфоцити, 

които влизат в общото кръвообращение. Мозъкът се състои главно от ретикуларни 

клетки, еозинофили, епителни клетки. 
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До 11-тата година техният брой постепенно се увеличава, след това намалява. 

Развитието на новороденото се придружава с увеличаване на масата на тимусната 

жлеза. Съотношението на масата на тялото и телесното тегло на детето достига 

максимума в периода от имунологичната зрялост. Абсолютният растеж на тимусната 

жлеза продължава до 30 години, в по-късна възраст развитието е обратно. 

При раждането, тимусната жлеза тежи 10-15 гр., в началото на пубертета – 30-40 гр. 

Тимусната жлеза играе важна роля за функционирането на цялата лимфна система. 

Нейното влияние върху периферните органи се извършва по хуморален път. 

Отстраняване на тимусната жлеза при новородени води до тежки трофични 

последствия и имунни нарушения, появяват се изтощение, малък ръст, дерматит. Има 

деградация на лимфоидни фоликули и лимфоцитите. 

Лимфни възли 

Наченки на лимфни възли у човека се появяват на 3- 4-ия месец на ембрионалния 

живот. В ембриона лимфните възли се образуват от лимфоцитна серия клетки. У 

повечето здрави новородени лимфни възли не съдържат плазмени клетки. 

За разлика от лимфни възли  при възрастните, лимфните възли при новородените не са 

способни да синтезират активно нормални серумни протеини и антитела. Тази 

способност се придобива постепенно при достигане на  пълно развитие в началото на 

пубертета. Лимфните възли на малките деца също се характеризират с леко бариерно -

фиксираща функция, която е свързана с общи инфекции при новородени. 

Далак 

Далакът съдържа малко количество лимфоидна тъкан. Тя се появява на петата седмица 

от ембрионалното развитие. Далакът се отнася към видовете паренхимни  органи и е в 

състояние да участва в имунологичните процеси. Въпреки това, тази способност в 

плода и новородените все още не са развити. Лимфоидната тъкан на далака на 

новородени и малки деца е слабо развита и лимфоидни фоликули  липсват. 

Лимфоидната тъкан на далака в зрелия организъм е съсредоточена в зрелите жлези и 

специално прикачени артериални разклонения (артериоли). В далака е възможен синтез 

на гама-глобулин и антитела. Заедно с това, в далака се идентифицират клетки, 

синтезиращи нормални антитела към микроби и алергенни тъкани. Формацията от 

лимфоидни клетки синтезира антитела, участващи в устойчивостта на хранителните 

продукти. От гледна точка на човешката ентерална имунизация, дори в ранния 

постнатален период, лимфоидната тъкан може да произведе антитела. В червата на 

новороденото се появява абсорбция на антитела от коластра и мляко, която може да 

предизвика у детето имунитет към чревни инфекции. 

 

Сливици 

В ранна възраст ролята на лимфоиден орган влизат сливиците, които изпълняват 

защитна функция. Първите наченки на сливиците се появяват в 22-седмичния 

ембрионален период. В края на втория и началото на третия месец от външната страна 

на гърлото образуват гънки и изпъкналости на епитела, появява се лимфоидната тъкан 

и в 5 месец фокусни натрупвания. По времето, когато бебето се роди, вече са 

образувани сливиците, но продължават да се развиват, до пубертета. В основата на 

сливиците е резервната ретикуларна мрежа, в  която се намират главно ретикуларни 

клетки и лимфоцити. На сливиците се определят Т- и В-лимфоцити и плазматични 

клетки. Синтезът на антитела, основно имуноглобулин Y се изразява в сливиците при 

деца под 7-годишна възраст. 

При възрастни, поддържането и производството на всички класове имуноглобулини са 

намалени, но по-често идентифицирани имуноглобулин А и Е. У пациенти с имунен 

дефицит в началото Т-системите имат нормална структура. При агамаглобулинемия 
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откриваме промени в лимфоидната тъкан. Сливиците имат функционална връзка с 

тимусната жлеза. Тонзилектомията (отстраняване на сливиците) в ранна възраст 

води до нарушаване на синтеза на имуноглобулини G и A. 

По този начин, в комплексната програма за активирането на имунитета се включват 

всички компоненти на лимфоидната тъкан. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмата се изпълнява еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-703-109-110-394-364-362 

ВТОРА СЕДМИЦА 

178-239-327-353-679-683-684 

Продължителност на курса - двеседмици, с повторение на цикъла при необходимост. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  И  БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Центр защитных функций  / Център защитни функции  

Брой честоти: 1  

Честоти: 26 

5 минути 

Детоксикация межклеточного матрикса / Детоксикация на междуклетъчна матрица  

Брой честоти: 24. 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 152; 63 

48 минути 

Дренаж.  

Брой честоти: 12.  

Честоти: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835 

24 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Лимфа и детох / Лимфа и детоксикация 

Брой честоти: 33 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5 

1 час и 6 минути 

Паразиты детокс  / Паразитна детоксикация  

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864  

50 минути 

 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Элиминация токсинов  / Премахване на токсини  

Брой честоти: 5.  

Честоти: 0,5; 522; 146; 1552; 800 
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10 минути 

Управление лимфосистемой 1 / Управление на лимфна система 1  

Брой честоти: 7  

Честоти: 77,5; 80; 82,5; 92,5; 94,7; 95,5; 99 

35 минути 

Управление лимфосистемой 2 / Управление на лимфна система 2  

Брой честоти: 5 

Честоти: 25; 25,5; 27; 27,5; 30 

25 минути 

Иммунная система / Имунна система  

Брой честоти: 5 

Честоти: 1,7; 1,75; 8,1; 9,4; 9,6 

25 минути 

Общ курс – 15 дни с повторение на цикъла след двуседмична почивка 

 

 

БИОРЕЗОНАНСЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН КОПЛЕКС (БРТ) КОМПЛЕКС – 

АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

Проблемът е конфликтът между автоимунните собствени защитни механизми и 

съединителната тъкан. При приемане на собствените си органи и тъкани за чужди и 

враждебни, имунната система атакува клетките на органите и буквално унищожава 

ставите и сухожилията. 

Този проблем се елиминира: 

- с ликвидиране на проявленията за обща дисбактериоза  чрез комплекс от програми с 

антипаразитни ефекти 

- със създаване в имунната система състояние на спокойствие и баланс 

- с регулиране и програмиране на имунната система чрез надбъбречните жлези 

- с установяване и поддържане на здравното равновесие в системата на регулаторния 

триъгълник 

- с прилагане на биорезонанса за възстантовяване чрез комплекса за стави 

- с възстановяване на защитния антиоксидантен потенциал от клетки на съединителната 

тъкан - капацитетът на здравето на опорно-двигателния апарат. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-14-29-67-140-178-239-312-291 

ВТОРА СЕДМИЦА 

262-436-461-520-496-497-530-670-1027 

Програмата се изпълнява еднократно без  интервали или с произволен интервал. 

Общ курс 14 дни, с повторение на цикъла след двуседмична почивка  

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М И БИОМЕДИС АНДРОИД 

 

ЕТАП ПЪРВИ – СЕДЕМ ДНИ 

Центр защитных функций / Център защитни функции  

Брой честоти: 1  

Честоти: 26  

5 минути 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Детоксикация межклеточного матрикса  / Детоксикация на междуклетъчна матрица  

Брой честоти: 24 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465;   444; 440; 1505; 1036; 

3176; 676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 152; 63 

 48 минути 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти: 12  

Честоти: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835 

24 минути 

Элиминация токсинов / Премахване на токсините  

Брой честоти: 5 

Честоти: 0,5; 522; 146; 1552; 800 

10 минути 

 

ЕТАП ВТОРИ – СЕДЕМ ДНИ 

Аллергические заболевания / Алергични заболявания  

Брой честоти: 3  

Честоти: 1,75; 8,1; 9,6 

15 минути 

Аллергия  / Алергия  

Брой честоти: 8 

Честоти: 1,7; 3,8; 8,1; 9,6; 35,5; 36; 36,5; 37,5 

40 минути 

Защитные силы в кишечнике (бактериоз) / Защитни сили на червата (бактериоза)  

Брой честоти: 3  

Честоти: 60,5; 64,5; 67 

15 минути 

 

ЕТАП ТРЕТИ – СЕДЕМ ДНИ 

Центр защитных функций / Център защитни функции  

Брой честоти: 1  

Честоти: 26 

5 минути 

Аутоиммунные заболевания / Автоимунни заболявания  

Брой честоти: 2  

Честоти: 0,1; 1,2 

10 минути 

Иммунная система / Имунна система  

Брой честоти: 5 

Честоти: 1,7; 1,75; 8,1; 9,4; 9,6 

25 минути 

Защитные силы (иммунная система) / Защитни сили (иммунная система)   

Брой честоти: 8 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,5 

40 минути 

 

ЕТАП ЧЕТВЪРТИ – 10 ДНИ  

Лимфа и детох  / Лимфа и детоксикация  

Брой честоти: 33 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5 

1 час  и 6 минути 

Паразиты детокс / Паразитна детоксикация  

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Общ курс – 1 месец с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

 

ПАПКА 5 – БЪБРЕЦИ И ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА 

 

Бъбреците филтрират кръвта и премахват токсините и отпадните продукти образувани 

по време на метаболизма. Кръвта за филтрация навлиза чрез бъбречна артерия и 

мрежата от капиляри на бъбреците, които я пречистват чрез освобождаване на 

излишната вода, соли, урея и други отпадъчни продукти. Биорезонансните формули и 

програми, които подпомагат работата на отделителната система, имат благотворен 

ефект върху състоянието на бъбреците и пикочните пътища, имат антисептични 

свойства. 

 

ПРОГРАМИ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ И ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА 

 

Проблемът на бъбречните заболявания и инфекции на пикочните пътища трябва да се 

разглежда като проблем на очистване на системата от соли на тежки метали. Това е 

натрупването на стронций, берилий, барий, хлорни аниони предопределящи развитието 

на възпаление на пикочния тракт и бъбреците, процесите по  вид: на цистит, уретрит, 

пиелонефрит. Поражението на бъбреците от вещества на тежки метали и токсини водят 

до образуване на камъни в бъбреците (уролитиаза), както и на процесите, автоимунен 

алергичен характер със съдови лезии, старата терминология - гломерулонефрит. 

Според традиционната медицина, важна роля в очистване на тялото чрез бъбреците, 

филтриращия орган, принадлежи на подпрограмите, които имат афинитет към тъканта 

на уринарния тракт и стимулират движението на телесните течности надолу, и на 

разпределението им, както и да активират механизмите на дълбоко почистване, отворят 

клапи в канала на бъбреците. 

 

Очистване на бъбречните клетки от солите на тежките метали, микроби, алергени 

и токсини. 

Задачата на честотите на коплекса е, директно да се свържат и изхвърлят от тъканите на 

органа, токсините, микробите и алергените, да се свържат и да абсорбират соли от 

всякакъв произход, да стимулират процесите на филтрация на урината в гломерулите и 

бъбречните каналчета, да контролира рН на урината, да поддържат течността – урината 

да е в кристално състояние . 

Програмата на блокът е, да свързва солите  и надробява камъните, да неутрализира 

всякакви физиологичен инфекции и паразити и да възстановява системата на 

антиоксидантната - сол за контрол на бъбреците. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали. 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

134-31-178-239-488-405 

ВТОРА СЕДМИЦА 

443-567-570-561-703-496 

Общ курс-14 дни с повторение на цикла след 14 дни. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М И БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Глубокая очистка организма / Дълбоко очистване на организма  

Брой честоти: 8 

Честоти: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69 

40 минути 

Почки / Бъбреци  

Брой честоти: 9 

Честоти: 8; 20; 727; 787; 880; 5000; 800; 20; 10000 

18 минути 

Почки, активизация / Бъбреци, активизация  

Брой честоти: 9 

Честоти: 440; 248; 8; 880; 20; 10000; 800; 5000; 3000 

18 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ  

Почки, стимуляция / Бъбреци, стимулация  

Брой честоти: 47 

Честоти: 4412; 2720; 2400; 2222; 2112; 1864; 1600; 1550; 1500; 1153; 1134; 1016; 880; 

854; 800; 784; 751; 732; 728; 712; 676; 668; 651; 644; 625; 600; 582; 524; 465; 442; 440; 

334; 250; 240; 152; 146; 125; 120; 112; 100; 96; 93; 72; 64; 40; 28; 20 

1 час и 34 минути 

Инфекции мочевыводящих путей / Инфекция на пикочните пътища  

Брой честоти: 12 

Честоти: 2050; 880; 1550; 802; 787; 727; 465; 20; 9,39; 642; 358; 539 

24 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Очистка крови / Пречистване на кръвта  

Брой честоти: 8 

Честоти: 2; 727; 787; 800; 880; 5000; 2008; 2127 

16 минути 

Режим „Почки” / Режим „Бъбреци”  

Брой честоти: 7 

Честоти: 2,8; 3,3; 8,1; 9,19; 54; 54,25; 54,5  

35 минути 

Активная защита / Активна защита  

Брой честоти: 7. 

Честоти: 2,2; 10; 12,5; 15; 19,5; 26; 92,5 

35 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ШЕСТ ДНИ 

Лимфа и детох / Лимфа и детоксикация  



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Брой честоти: 33 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5 

1 час и 6 минути 

Паразиты детокс  / Паразитна детоксикация  

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Элиминация токсинов / Премахване на токсини  

Брой честоти: 5 

Честоти: 0,5; 522; 146; 1552; 800 

10 минути 

Общ курс - три седмици с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

УРОЛИТИАЗА (БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ) 

 

Ликвидация на състоянието на бъбречна калцификация, т.е. отделяне на калций, 

фосфор, оксалати, и урати, от бъбречните каналчета с разтваряне на соли и отделянето 

им в кръвта. 

Смущение на киселинно-алкалния баланс в киселинна страна и използването на 

растения солеразтварящи киселото направление. 

Изключване от диетата на зеленчуци и сладки плодове, увеличаване количеството на 

месо, кисели плодове, горски плодове. 

Хормонално обменната корекция за пълното отстраняване на камъни в бъбреците. 

Елиминиране на хиперкалциеви и хиперфосфати, поради прехвърляне на калций и 

фосфор, както и на урати и оксалати от кръвта в урината. Стимулиране на хипофизната 

жлеза и панкреаса - генераторът на растежни фактори, осигуряване на нормалния 

минерален баланс. Поддържане на течно - кристалното състояние на урината, за да се 

предотврати образуването на пясък и камъни. 

Специални литолитически комплекс подпрограми - те сами свързват сол и дребни 

камъни, неутрализират всякакви инфекции и паразити. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

72-286-404-405-407-408-703 

ВТОРА СЕДМИЦ 

239-561-562-566 567-570 

Общ курс 14 дни с направа на цикла след месечна почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  И БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Пиелит, пиелонефрит, гломерулонефрит / Пиелит, пиелонефрит, гломерулонефрит 

Брой честоти: 4 

Честоти: 2,8; 3,3; 8,1; 9,19 

20 минути 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Камни почек 1 / Камъни в бъбреците 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2,2; 10; 12,5; 19,5; 26; 49; 55; 92,5 

40 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Почки, активизация / Бъбреци, активизация  

Брой честоти: 9 

Честоти: 440; 248; 8; 880; 20; 10000; 800; 5000; 3000  

18 минути 

Камни почек 2 / Камъни в бъбреците 2  

Брой честоти: 6 

Честоти: 7; 9,4; 19,5; 40,5; 46; 50 

30 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Почки, стимуляция./ Бъбреци, стимулация   

Брой честоти: 47 

Честоти: 4412; 2720; 2400; 2222; 2112; 1864; 1600; 1550; 1500; 1153; 1134; 1016; 880; 

854; 800; 784; 751; 732; 728; 712; 676; 668; 651; 644; 625; 600; 582; 524; 465; 442; 440; 

334; 250; 240; 152; 146; 125; 120; 112; 100; 96; 93; 72; 64; 40; 28; 20 

1 час  и 34 минути 

Камни почек 3 / Камъни в бъбреците 3  

Брой честоти: 22 

Честоти: 2,8; 3,8; 3,3; 3,5; 3,6; 5,9; 7; 7,7; 8,1; 9,19; 19,5; 43; 46; 53; 54; 54,25; 54,5; 63; 

75,5; 79,5; 86; 90,5 

1 час и 50 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Режим „Почки” / Режим „Бъбреци”  

Брой честоти: 7 

Честоти: 2,8; 3,3; 8,1; 9,19; 54; 54,25; 54,5 

35 минути 

Камни почек 4 / Камъни в бъбреците 4  

Брой честоти: 8 

Честоти: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69 

40 минути 

Почечные камни, рассасывание / Камъни в бъбреците, резорбация  

Брой честоти: 2  

Честоти: 53; 63 

10 минути 

Почечные колики / Бъбречни колики  

Брой честоти: 4  

Честоти: 2,8; 3,3; 3,5; 8,1. 

20 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ  

Лимфа и детох / Лимфа и детоксикация 

Брой честоти: 33 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5 

1 час и 6 минути 

Паразиты детокс / Паразитна детоксикация  

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Элиминация токсинов / Премахване на токсини  

Брой честоти: 5 

Честоти: 0,5; 522; 146; 1552; 800 

10 минути 

Общ курс – 25 дни с повторение на цикъла след месечна почивка.  

 

 

ЕНУРЕЗА, НЕРВЕН СИНДРОМ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР, УРИНАРНА 

ИНКОНТИНЕНЦИЯ И УРЕТЪР 

 

Преход към алкализираща зеленчукова диета за една седмица, с едновременно 

максимално използване на течости до 18.00. В същото време се използва оцетен 

прокисен коктейл – на 1 чаша вряла вода,  1 чаена лъжичка оцет плюс 3 капки 3% 

водороден прекис от аптеката. Чашата се изпива  на дози през целия ден, независимо от 

приема на храната. 

Възстановяване на проходимостта на нервните сигнали, стимулиране на хипофизата - 

надбъбречната кора, използването на система тъкани био-стимуланти, понижаване  

прага на възбудимост и припадъци в централната нервна система, подобряване на 

кръвообращението в таза, с възстановяване на стените, поддържащи структурите на 

лигавицата на пикочния тракт. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

Нова базова програма 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

430-431-432-774-783-784-727 

ВТОРА СЕДМИЦА 

656-654-678-614-440-239-703 

Продължителност - 14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М И БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Семь чакр / На седемте чакри  

Брой честоти: 7 

Честоти: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100 

35 минути 

Инфекция базовая (основной антисептик) / Основна инфекция (основен антисептик)  

Брой честоти: 18 

Честоти: 1550; 880; 802; 786; 728; 465; 444; 125; 95; 72; 48; 20; 304; 1,2; 5500; 676; 422; 

766  



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

36 минути. 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Глубокая очистка организма / Дълбоко очистване на организма  

Брой честоти: 8 

Честоти: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69 

40 минути 

Почки / Бъбреци  

Брой честоти: 9. 

Честоти: 8; 20; 727; 787; 880; 5000; 800; 20; 10000  

18 минути 

Элиминация токсинов / Премахване на токсини  

Брой честоти: 5. 

Честоти: 0,5; 522; 146; 1552; 800 

10 минути 

Пиелоцистит / Пиелоцистит 

Брой честоти: 4 

Честоти: 2,8; 3,3; 8,1; 9,19 

20 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Мочевой пузырь / Пикочен мехур  

Брой честоти: 3  

Честоти: 64,8; 68,5; 87 

15 минути 

Мочевой пузырь - слабость сфинктера / Пикочния мехур – слабост на сфинктера /  

Брой честоти: 2 

Честоти: 18,5; 68,5 

10 минути 

Мочеиспускательный канал, уретра / Пикочен канал, уретър  

Брой честоти: 1  

Честоти: 88 

5 минути 

Нарушение выделительных процессов в почках / Нарушаване на отделителните 

процеси в бъбреците  

Брой честоти: 1  

Честоти: 9,19  

5 минути 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс / Пикочо - уретърен рефлукс  

Брой честоти: 4  

Честоти: 2,8; 3,3; 8,1; 9,19  

20 минути 

Синдром мочевого пузыря / Синдром на пикочния мехур  

Брой честоти: 1  

Честоти: 84 

5 минути 

Цистит / Цистит  

Брой честоти: 2  

Честоти: 8,1; 9,4 

10 минути 
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Энурез, ночное недержание мочи / Енуреза, нощно напикаване  

Брой честоти: 2 

Честоти: 45,5; 96 

10 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ  

Инфекции мочевого пузыря, цистит / Инфекции на пикочния мехур, цистит  

Брой честоти: 25 

Честоти: 246; 1550; 880; 802; 787; 727; 465; 20; 126; 597; 629; 682; 847; 867; 635; 329; 

9889; 1045; 2145; 8848; 8856; 2050; 82,3; 165; 352 

1 час и 36 минути 

Юкстагломерулярный аппарат – регуляция / Юкстагломерулни апарати – регламент / 

Брой честоти: 4  

Честоти: 2,8; 3,3; 8,1; 9,25 

20 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Нервы - контрольные частоты 1 / Нерви – контролни честоти 1  

Брой честоти: 8 

Честоти: 4; 12,5; 15; 25; 27,5; 39; 77,5; 94  

40 минути 

Нервы - контрольные частоты 2 / Нерви – контролни честоти 2  

Брой честоти: 5  

Честоти: 80; 82,5; 92,5; 95,5; 99 

25 минути 

Хронический цистит / Хроничен цистит  

Брой честоти: 8  

Честоти: 246; 1550; 880; 802; 787; 727; 465; 20  

16 минути  

Общ курс - 25 дни с повторение на  цикла след двуседмична почивка. 

 

ПАПКА 6 – НЕРВНА СИСТЕМА 

 

Взаимовръзката на всички органи и системи на организма се осъществява от нервната 

система, която е като компютър, мозъкът изпраща команди към мускулите на скелета и 

автоматично регулира работата на мускулите и органите. Програми, които подпомагат 

нервната система, предназначена за увеличаване на невронната активност, помагат на 

организма да се противопостави на стреса и умората. Честотите на тези програми имат 

успокояващ ефект върху нервната система, допринасят за нормализиране на съня. 

 

ПРОГРАМА АНТИСТРЕС 

 

Има ли някакви чудеса в живота? По-специално, може ли чудо да изцели болестите? За 

да отговорим на този въпрос, нека да поговорим за ... стреса. 

Ние знаем, че стресът и негативните емоции водят до образуването на мускулни 

участъци със "застиващо" напрежение, и други физиологични промени в застой. 

Към какви нарушения във функционирането на тялото те водят? 
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От медицинска гледна точка, на физическо ниво, най-типичните прояви на 

продължителен стрес и натрупаните неизразходвани отрицателните емоции водят 

до: 

а) скокове на кръвното налягане (обикновено се увеличава); 

б) болка в гърдите, която се проявява извън контекста на физическата активност и 

симулира стенокардия; 

в) коремна болка, която имитира заболявания на храносмилателната система (особено 

на блуждаеща болка или "захващаща" по характер, последната може да бъде 

придружена от чревно разстройство, известно с популярното име "болест на мечка"); 

г) сърцебиене или неравномерно сърцебиене; 

д) болки в гърба, често имитиращи ишиас; 

е) болка в шията и главата - особено в тилната област или мигрена, покриваща 

половината от главата; 

ж) "стягане" /губене/ на гласа, чувство на "бучка" в гърлото, може да настъпи 

нарушение на гълтането и гадене; 

з) задуха не е свързан с респираторни заболявания и като чувство на "неудовлетворено"  

вдишване, придружено от желание да се поемете дълбоко въздух (последното може да 

доведе до прекомерно дълбоко дишане - т.нар синдром хипервентилация); 

и) често е усещането за изтръпване и мравучкане в ръцете (подобни усещания в краката 

могат да бъдат придружени от болезнени крампи на краката); 

к) краткосрочно замъглено виждане (неща като размазване пред очите ми, и човек 

трябва да напряга очите си, за да ги съсредоточи); 

л) предидущата проява често е придружена от виене на свят, а то, от своя страна, също 

може да бъде свързано с несигурността при ходене, чувство на "подплатени" крака или 

чувството, че "земята се изплъзва под краката му"; 

м) горещи вълни ("кръвта се втурна към главата ми"), които може да бъдат заменени с 

втрисане придружено от мускулен тремор; 

н) нарушение на апетита - от пълно отвращение към храна до пристъп на "вълчи" глад; 

о) нарушение на съня - безсъние или, напротив, сънливост (придружено от чувството, 

че сънят не е достатъчен, или с други думи - човек, след като се събуди има чувство на  

"разбит"), или тревожност, неспокоен сън с чести събуждания, нерядко се дължи на 

тежки сънища; 

п) обилно уриниране, което обикновено се случва след атаките на паника; 

р) най-различни сексуални проблеми. 

 

Към какво води физическото неразположение в допълнение на лошото самочувствие? 

Физическото страдание, причинява от своя страна, страдание на душата. Основните 

емоционални проблеми ескалират в вторичен психологически дискомфорт. 

Това са най-честите прояви на стресови разстройства при психологическото ниво: 

а) безпокойство, тревога. (Тревога - това не е нищо друго освен страх, но не е насочен 

към конкретно нещо). Особено характерно за продължителния стрес е така наречената 

"свободно плаваща" немотивирана тревожност, с други думи - неоснователни страхове 

от малко вероятни събития, които никога не могат да възникнат; 

б) потиснато настроение (дотолкова е понижено, че достига степента на депресия. От 

тревожност до депресия има една стъпка ...) възможни са също промени в 

настроението, често придружени от емоционално нарушение - бурни изблици на 

неконтролируеми емоции и "развиване" на агресия; 

в) немотивирана раздразнителност и конфликти не са причинени от външни фактори, а  

от вътрешното състояние на човека; 
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г) нарушаване на отношенията с хората, емоционална контакти - от емоционална 

студенина, нечувствителност, "замразяване" на емоциите, до откриване на  

враждебност към другите; 

д) стремеж за разграничаване от реалния живот като източник на стрес, изолиране от 

всекидневния живот, напомнящ за стресови събития, както и от хора, свързани с тях – 

уединение в една въображаема клетка или "кула от слонова кост". 

 

Психологични и физиологични съчетания – по характер са пристъпи на паника, 

вариращи от опасения от загуба на контрол на над самия себе си до всепоглъщащия 

страх от смъртта.  

Естествено, описаните две групи причини могат да доведат до намаляване на 

социалната активност и работоспособността. Главно поради постоянната (дори и в 

началото на работния ден или след почивката) външна умора, е свързано и 

изчерпването на нервната система. Принос за намаляването на производителността  

носят и нарасналата разсеяност, неспособността за концентрация. 

Какво може да направите, за да се предпазите от подобни проблеми? За да отговорим 

на този въпрос е необходимо да се види как в организма е разположен механизма на 

емоционалната "зараза" и следователно да се разбере как да го управляват. 

И сега, връщайки се към въпросите, повдигнати в началото на статията: "Може ли чудо 

да ни изцели от болестите?" Отговор: Да, може. Чудотворно изцеление - това е лесно! 

Просто трябва да се разбере, че тези заболявания ... у вас просто ги няма!!!, а има само 

стрес и в резултат – разстроени нерви, и за да осъзнаете това, правете съответните 

изводи и посъветвайте приятелите и семейството си да направят същото. 

Теоретичните заключения са очевидни, изхождайки от изложеното по-горе. А, 

практическите констатации – възстановяването на способността на организма да се 

предпази от стрес и да съхрани здравето – може да помогне, нашата биорезонансна 

формула. 

 

ОБНОВЕНА ПРОГРАМА АНТИСТРЕС 

НОВИ БАЗОВИ ЧЕСТОТИ 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

687-478-496-104-178-703 

ВТОРА СЕДМИЦА 

728-731-734-279-265 -79 

Общ курс - 14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЕРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Глубокая очистка организма / Основно прочистване на организма 

Брой честота: 8    

Честота: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69  

40 минути 

Семь чакр / Седемте чакри 

Брой честоти: 7 

Честоти: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100 

35 минути. 

Гипоталамус / Хипоталамус 

Брой честоти: 3 
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Честоти: 7 

7,5; 15; 100   

15 минути 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Элиминация токсинов / Премахване на токсини 

Брой честоти: 5 

Честоти: 0,5; 522; 146; 1552; 800 

10 минути 

Энергия жизненная / Жизнена енергия 

Брой честоти: 2  

Честоти: 12,5; 36 

10  минути 

Антидепрессивный эффект / Антидепресивен ефект 

Брой честоти: 2  

Честоти: 5,8; 9,6 

10 минути 

Бессонница / Безсъние 

Брой честоти: 4  

Честоти: 2,5; 3,6; 3,9; 8,5  

20 минути 

Возбуждение психическое ярко выраженное / Възбуждане на психическата изразена 

светлина 

Брой честоти: 1  

Честоти: 6,3 

5 минути 

Вегетативно-сосудистая дистония / Вегетативна съдова дистония 

Брой честоти: 1  

Честоти: 93,5 

5 минути 

Депрессии / Депресии 

Брой честоти: 2 

Честоти: 5,8; 9,6 

10 мин 

Кровообращение головы / Кръвообръщение на главата 

Брой честоти: 4  

Честоти: 19,5; 19,64; 19,75; 50 

20 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Ликвородинамика – регуляция / Ликвородинамика - регулиране 

Честоти: 2  

Честоти: 1,2; 6,3 

10 минути 

Раздражительность / Раздразнителност 

Брой честоти: 2. 

Честоти: 3,6; 6,3 

10 минути 

Сверхчувствительность нервная / Нервна свръхчувствителност 

Брой честоти: 3  

Честоти: 19; 93,5; 95,5 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

15 минути 

Сна расстройство / Разстройство на съня 

Брой честоти: 6  

Честоти: 2,5; 3,6; 3,9; 5; 8,1; 92,5 

30 минути 

Спазмы сосудов головного мозга / Мозъчен вазоспазъм 

Брой честоти: 2 

Честоти: 1,2; 6,3  

10 минути 

Стресс / Стрес 

Брой честоти: 2  

Честоти: 43,5; 88 

10 минути 

Утомление, усталость / Умора, отпадналост 

Брой честоти: 1  

Честоти: 2,2 

5 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Неврозы / Неврози 

Брой честоти: 1 

Честоти: 6,3  

5 минути 

Повышенная нервная чувствительность / Повишена нервна чувствителност 

Брой честоти: 3  

Честоти: 19; 93,5; 95,5 

15 минути 

Истощение, (психическое состояние) / Изтощение, (психическо состояние) 

Брой честоти: 1 

Честоти: 31,5 

5 минути 

Энергодающий эффект / Енергодаващ ефект 

Брой честоти: 1  

Честоти: 2,2  

5 минути 

Энергия жизненная / Жизнена енергия 

Брой честоти: 2  

Честоти: 12,5; 36 

10 минути 

Хроническая интоксикация / Хроническа интоксикация 

Брой честоти: 20 

Честоти: 1370; 633; 639; 578; 866; 136; 255; 975; 2688; 771; 5419; 6007; 1365; 7755; 533; 

435; 253; 392; 714; 837 

40 минути 

Общ курс – 20 дни с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

 

БРТ СКРИНИНГ НОЩЕН СЪН 
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В опит да се направи всичко, спим по-малко и по-малко, като си обещаваме, че през 

уикенда със сигурност ще си отспим. Но,  както се оказва, не е възможно да се изравни. 

Що се отнася до бъдещето,  как да се изравни съня? 

Преди сто години хората са спали по 9 часа на ден, а сега най-много и 6 часа е лукс. 

Казваш си, какво от това? Ако днес не си доспя,  то утре аз ще се наспя. Или вдругиден. 

Или ще отида на почивка и ще прекарам в леглото. 

Но организмът е злопаметен, издевателството над себе си не търпи и не признава 

никакво отлагане. Макар и да не ви пука, трябва сънят да е всеки ден! В резултат на 

това между организма и нейния собственик се разиграва истинска битка. Познай от 

първи път, кой ще спечели. 

 

КРЪГООВРАТ НА БЕЗСЪНИЕТО В ПРИРОДАТА 

Коварството на недостатъчния сън е, че дългият сън практически е почти невъзможно 

да се компенсира, за това ние не сме помислили. Специалистите - сънолози 

предупреждават, един сън да достигне липсата на сън е възможно в рамките на дни, 

това е, да се спи днес  за вчера. И това е в най-добрия случай. 

Компенсиране на седмичния дефицит не се получава. 

A хроничната липса на сън води до факта, че вече не искам да спя изобщо - започва да 

се проваля механизма на самовъзстановяването на нервната система. Хората имат 

сериозни проблеми със заспиването и качеството на съня: той става кратък, с 

прекъсвания. А на сутринта, вместо с бодрост и свежест, се будиш с главоболие и 

чувство на слабост. 

В такава ситуация, за да се помогне, често се използват хапчета за сън. И ето какво се 

случва: вечерта се взема лекарството за сън, а на сутринта се тъпчем със стимуланти, за 

да се събудим. 

Кафе - това е най-безопасният вариант. А, ако са амфетамини? След известно време, 

трябва да се добави коктейл от антидепресанти и човек вече фактически работи "в 

аптеката." И към проблеми от липсата на сън, добавя страничните ефекти от шепата 

таблетки. 

 

ПОСРЕДСТВЕН СЪН /НЕДОСТАТЪЧЕН СЪН/ 

"Никой, от липса на сън не е умрял" - ние упорито се опитваме да уверим себе си, при 

приемане на спешен проект или приемане на покана за участие в учредителна среща. А, 

това не е вярно. Сънят е от жизненоважно значение. Животните, лишени от сън умират. 

С хората, вероятно, резултатът ще бъде един и същ. Известно е, че лишаването от сън 

създава истински здравословни проблеми, различни за различните хора. Но има една 

пресечна точка. 

Липсата на сън - това е стрес. Съответно, реакциите на стрес се появяват: скача 

налягането, учестява се сърцебиенето, "стачка" на стомаха и червата, загуба на апетит. 

Увеличава се раздразнителността, разсейва се вниманието и вече не е възможно дори и 

да иска да се съсредоточи върху нещо. Поведението става ирационално, човек 

постепенно губи способността да се отговори адекватно на ситуацията. 

Липсата на сън - е допълнително тегло. Човешкият организъм е генетично програмиран 

да се събуди възможно само в два случая – преработка на храната и избягване на 

опасност. И в този, и в другия случай се изисква достатъчно голямо количество 

енергия. Това не е изненадващо, че нощните птици често правят набези върху 

хладилника. 

Според статистиката, у хората, спящи по-малко от 4 часа през нощта, риска да се 

получи затлъстяване е 74% по-висок от тези, които спят 7-9 часа. При пет часов, може 
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да добави допълнително тегло в 50% от случаите, а при шест часа сън се увеличава 

риска от затлъстяване с 23%. 

 

СЪНЯТ Е ВАЖЕН ЗА РАБОТАТА 

Както показва практиката, за в бъдеще също е невъзможно да се спи. Ще си спечелите  

главоболие. Има дори и такова понятие - "главоболие на деня." То настига тези, които 

се опитват да преведат ред в себе с ударна доза сън чрез "не мога" и "не искам". Поради 

това, че не трябва да се разчита на факта, че то само ще се получи, трябва да се поеме 

контрола на ситуацията и да се възстанови нормалната структура на съня, дори ако това 

означава да се пожертва работата. 

Поговорката "Ще се наспим в отвъдния свят” е измислена от всички работохолици, 

които освен да работят, не правят нищо друго през живота си. 

На въпроса, колко точно трябва да спи всеки, няма еднозначен отговор, въпреки 

впечатляващия брой изследвания. Невролози смятат, че необходимостта да се спи, е 

докато не се събудите сами - защото просто вие сте заспали. 

 

СЪНЯТ И НЕГОВАТА БОРБА 

Рецепти за безсъние, има много. Това са основни моменти, на които си струва да се 

обръща внимание. 

Храна. Според повечето експерти, последното хранене трябва да бъде най-малко 2 часа 

преди лягане. По-добре е, ако са над - 4. На вечеря не трябва да пиете сода, кафе, силен 

чай, алкохол, пикантни, пушени и други вълнуващи продукти. 

Свеж въздух. Разходка преди лягане помага да се отпуснете и да заспите бързо. 

Спалнята в този момент трябва да се проветри. 

Спокойна атмосфера. Докато се подготвяте да спите, по-добре леко да намалите 

осветлението, то ще бъде приспособено за сънливото настроение. На някои помага за  

отпускане, спокойна тиха музика. 

Електроника. Не стойте до късно пред компютъра или телевизора. През нощта, е 

желателно, да изключите всички уреди, защото дори и в режим на готовност, те 

излъчват слаби високи пронизителни звуци, които са дразнещи, подобно на бръмчене,  

като комар в ухото. Мобилният също е по-добре да изключите или да оставите в друга 

стая. 

Нощувка. Тя трябва да е удобна. Това е особено вярно, когато се касае за матрака и 

възглавниците. Ако те са избрани неправилно, качествения сън може да бъде забравен. 

Но, най-важното – трябва да разберете, че жертването на сън, означава 

съкращаване на живота. 

Сънят е такава важна част от нашето съществуване, както бодърстването. Определя се 

по емпиричен път, лично вие от колко време имате нужда, за да се наспите (а, то може 

да бъде и 4, и 10 часа) - и се постарайте да се придържате към графика. 

 

СЪНЯТ В РАЗРЕЗ 

Сънят се състои от две много различни части: бавни и бързи. Първият е около 75% от 

времето, а вторият - останалите 25%. 

Бавният сън възстановява физическата сила. От друга страна, той е разделен на няколко 

етапа. Първият - когато заспиваме. Той много бързо се заменя с втори, по-дългосрочен. 

Ако през деня, не сме били в  спортната зала, не сме вдигали тежест,  не сме преживяли 

силен стрес, то вторият етап отнема голяма част от времето. 

По това време, клетките в телата ни достигат най-голям баланс. 

Това е оптималното състояние на релаксация. За пълна релаксация на тялото се отива в 

трети и четвърти стадий - дълбок сън. 
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Има теория, че в тези моменти организма проверява готовността си да действа в случай 

на неочаквана опасност. 

На няколко пъти през нощта, организмът проверява охранителната система. 

Спокойна нощ, или как да победим безсънието. 

Бързият сън /REM сън/ е отговорен за паметта. Когато експериментални животни, 

лишени от бързия сън /REM съня/, те забравили това, на което те са били обучени 

наскоро. Наскоро британски и американски учени провеждат друг експеримент 

потвърждаващ, че голяма част от информацията, се запомня именно в съня. 

Доброволци предложили да изучават чужди думи, после на половината от групата, са 

позволили да спят, а втората половина - били принудени да прекарат нощта на крака. 

Сутринта, хората от "сънливи" група помнели повече нови думи от бодърствуващите. 

 

СЕДЕМ СЪВЕТА ЗА ДОБЪР СЪН 

1. Старайте се да лягате и ставате по едно и същото време. 

2. Не гледайте телевизия преди лягане, не водете дълги телефонни разговори. 

3.Изключете светлината, изнесете от спалнята тиктакащия часовник, изключете 

компютъра. 

4. Не работете в леглото. Навикът да се вземе лаптопа в леглото кара мозъка да 

асоциира леглото с активно бодърстване. 

5. Не правете преди лягане твърде труден фитнес. Но, леките упражнения могат да 

помогнат на съня. 

6. В спалнята не трябва да е твърде горещо. Поддържайте температурата на 18-25 

градуса. 

7. Не пийте преди лягане кафе, кола, не яжте шоколад - всички те съдържат 

стимулиращи вещества. Преди сън по-добре да не се пуши. 

 

КОЛКО ТРЯБВА ДА СЕ СПИ? 

Ностатъчният сън, разбира се, е лошо. Но, да се спи прекалено много, не е по-добре. 

Сега, това е доказано точно. В продължение на две години, изследователи от 

Университетския колеж Лондон анализирали данни за повече от 10 хиляди британци и 

установили: че и у хората, които ежедневно недоспиват, и тези, които постоянно спят 

повече от 8 часа, 2-кратно е повишен рискът от преждевременна смърт (особено при 

заболявания на сърдечно-съдовата система). 

Учените са установили: оптималното време за сън у един възрастен е средно по 7 часа. 

Но, индивидуалната норма за сън у всеки е собствена. Тя е генетично програмирана и 

не се променя през целия живот. Много е важно да се намери - фактически от това 

зависи и нашето здраве, и работоспособността. 

Точно се определя личния график за сън, възможно само в благоприятни условия, 

когато не околната среда, а ние сами диктуваме колко да спим. 

Това може да стане по време на дълъг отпуск. След една и половина до две седмици от 

неговото начало, когато се прекратят ежедневните натоварвания, обърнете внимание 

колко часа ви е нужно да спите. Именно това ще бъде вашата индивидуална норма. 

Учените са разбрали и известен стереотип: "За да бъдете красиви, трябва да отидете в 

леглото преди полунощ." 

Действително, първата половина на съня, представлява основната фаза - третата и 

четвърта, са отговорни за физическото възстановяване на организма. 

Но, нощта няма нищо общо. Дори, ако вие лежите през нощта, организма отначало 

"изработва" дълбок сън. 

Така че, за красотата е достатъчно да се наспите, без значение кога. 
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Ако никога не разполагате с достатъчно време за сън през нощта, опитайте се да го 

разпределите на по 15 минути през деня. Въпреки, че това е една лека дрямка в колата. 

Здравословният сън допринася само ползи за човека. 

След това ще бъде по-продуктивен в следобедните часове. Но, ако имате безсъние или 

някакви други проблеми с нощен сън, дремките са противопоказани. " 

 

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 

Преди десетина години назад много странно е било съществуването на лекари 

сънолози. Днес, са много популярни специалисти. Ето, при какви проблеми следва да 

се обърнем към сънолог: 

ИНСОМИЯТА (безсънието) е остра и хронична. Най-често се случва на фона на 

стресови ситуации. Хроничното безсъние може да измъчва човек в продължение на 

години, без видима причина. 

Как се лекува? Първо - изследване на качеството на съня, а след това - избор на 

лекарства. С острото безсъние днес се справят прекрасно. Но, надеждни хронични 

схеми на лечение, за съжаление, не съществуват още: трябва да се опитат различни 

подходи. 

НАРУШЕНИЯТА НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НАСЪН включват няколко 

заболявания. Най-известното - сънна апнея и хъркане. Липсата на въздух по време на 

сън може да доведе до проблеми с кръвното налягане и сърдечни аритмии. Дори човек 

ежедневно да спи много, той не се чувства отпочинал. 

Как се третира? Лекарят избира лечението въз основа на структурата на лицето и 

тежестта на заболяването - от хирургическа намеса до апликатора за перорално 

приложение и експандери на носа. 

ДНЕВНА СЪНЛИВОСТ - често възниква като реакция на дългосрочна липса на сън. 

Такива хора се оплакват от лоша координация на движенията, намалена 

работоспособност и невъзможност да се събудят напълно на сутринта. Към тази група  

се отнася заболяването нарколепсия, при която човек неволно заспива няколко пъти на 

ден в продължение на 10-20 минути. 

Някои учени считат, че тя се появява по време на ледников период заедно с механизма 

за регулиране на температурата. Студенокръвните животни - като гущери или риби - не 

могат да спят. Животът им е разделен на два периода - събуждане и почивка, което е 

много повече сходно на смърт, отколкото на сън: в това време мозъка спира да работи. 

При топлокръвни същества, в това число човека, мозъкът работи дори по време на сън. 

СИНДРОМ НА ДЪЛГИЯ ПРЕЛЕТ – случва се при пътешествия през няколко часови 

зони. Появява се безсъние, главоболие и умора. Причината: поради нарушение на 

биоритмите възниква излишък на хормона кортизол, който е отговорен за пробуждане. 

Как се лекува? В повечето случаи, може без лекарства. За адаптирането помагат диета, 

фитнес, временно въздържание от алкохол и кафе. 

СИНДРОМ НА НЕСПОКОЙНИТЕ КРАКА. В съня си, тези хора принудително 

извършват движения на краката, които пречат на дълбокия сън. 

Как се лекува? Съвсем доскоро, само с успокоителни, но сега има ново поколение 

лекарства, по-безопасни и по-ефективни. Сънологът може да препоръча и упражнения 

и физиотерапия. 

РЕЖИМ НА СЪНЯ 

Мечтата на всеки е винаги да се будим бодри и пълни с енергия. Но, какво да се прави, 

ако времето за почивка е толкова малко, че за вдигане от възглавницата не помага дори 

и най-силният будилник? 

През последните години се появиха специални биоритмични будилници. Техният 

принцип на действие се основава на следене на мозъчната активност по време на сън. 
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Всичко, което трябва - да  се носи специална гривна, която ще улови микро-движенията 

на тялото, или превръзка на челото, записваща мозъчните токове, и да се зададе 

интервал от половин час, когато е желателно да се събудим. Например, от 7 до 7,30. 

Умното устройство за събуждане избира момента, когато ще бъде най-лесно да се 

събудите. 

Едва ли е възможно да се научим сами да се събуждаме в точно определеното време, но 

може да се опрости утринното събуждане. "Най-лесният начин за всеки е да се събуди 

през втората фаза на съня. Етапите се сменят взаимно на всеки половин час. То, ако 

имате малко време за сън, по-добре е да се пробудите след 4,5-6 часа след заспиването." 

Въпреки това, тук също е необходимо да се търси индивидуална норма. 

Половин час - това е средния показател. У някой може да е равен на 1,25 часа, у някой 

друг - 1,40. Повечето хора интуитивно знаят своите промеждутъци. 

Така, че си струва да се вслушате в себе си: ако смятате, че в седем сутринта за вас е 

по-лесно да се събудите, отколкото в седем и тридесет, вероятното е, защото е така. 

ТРИ ПРОБЛЕМА ОТ НЕДОСПИВАНЕ 

Лошите навици предотвратяват лошия сън – например пушенето. На свой ред, 

пушенето пречи на нормалния сън. Изследователи от Училището по медицина в 

университета в Балтимор (САЩ) считат, че това се дължи на факта, че през нощта 

нивото на никотин в организма намалява, което прави съня интермитентен и неспокоен. 

Недоспиването може да доведе до депресия. Служители на Университета на Мичиган 

(САЩ) предупреждават, че риска се увеличава до 24% сред хората, които си лягат след 

полунощ. 

Колкото по-малко спим, толкова по-лошо мислим, доказват учени от Университета на 

Уисконсин-Медисън (САЩ). През деня се натрупват специфични мозъчни протеини, 

които служат за предаване на импулси между нервните клетки. По време на сън техния 

брой намалява с 30-40%. Ако, достатъчно сме спали, протеините "запушват" мозъка, 

предотвратяват преминаването на сигналите. 

Със съня се свързва производството на няколко много важни хормони. Ето защо, 

липсата на сън може да доведе до здравословни проблеми. 

Мелатонин - хормон, който предпазва от стрес, преждевременно стареене, повишава 

имунитета и предпазва от рак. До 70% от дневната му норма се произвежда по време на 

сън. Неговото производство по здрач, достига своя връх в тъмното - от полунощ до 4 

часа сутринта, а призори пада. У живеещите в градовете по-често се появяват  

проблеми с липса на мелатонин, отколкото на тези в селските райони, поради силната 

осветеност на градовете през нощта. 

Соматотропен хормон  (HGH - растежен хормон). Забавя стареенето, подобрява 

паметта и регулира дейността на нервната система. Пикът на производството му идва в 

началото на нощта, 2-3 часа след заспиването. Разстройства на съня водят до намалена 

продукция на растежен хормон. 

Лептин и грелин. Първият е отговорен за апетита, а вторият - за усещането за ситост. 

У тези, които недоспиват, апетита се увеличава, а оттам и теглото. Ето защо за 

намаляване на теглото, е нужно преди всичко да се наспите. Проучванията показват, че 

жените, които достатъчно спят, губят тегло 2 пъти по-бързо от тези, които не си са 

доспиват. 

Мелатонинът: хормон на съня и дълъг живот. 

НОЩЕН ДИРИГЕНТ 

Именно през нощта се произвежда 70% от дневното количество мелатонин - хормон, 

който ни предпазва от стрес и преждевременно стареене, настинки и дори рак. Той 

регулира биологичните ритми - помага да се адаптираме към промяната на деня и 

нощта, изпраща в зимен сън животните и ни кара да си лягаме при падането на нощта. 
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Производството на хормона започва да расте по здрач, достига максимума от 0 до 4,00 

сутринта и на разсъмване пада. Ние се потопяваме в съня, а мелатонин се захваща за 

работа – възстановява, ремонтира, укрепва ... В края на краищата, той е един от най-

силните природни имуномодулатори и антиоксиданти, най-мощният абсорбатор на 

свободните радикали - нестабилните молекули, които разрушават ДНК, клетките и 

тъканите, способстващи за развитието на рак и сърдечни заболявания. 

ПЕТ ПОЛЕЗНИ НОЩНИ СЪВЕТИ 

Закривайте прозореца през нощта с плътни завеси. 

Не спете с включена нощна светлина или телевизор. 

При ставане през нощта, не палете светлина. За осветяване на тоалетната, достатъчна е 

слаба нощна лампа, включена в гнездо. 

Ако останеш до късно през нощта, осветленията на помещенията не трябва да бъдат 

ярки, и със сигурност не флуоресцентна светлина. 

Старайте се да не заспите след полунощ: максимум мелатонин се произвежда 0-4 часа 

сутринта, "Ако епифизната жлеза (жлезата, която произвежда този хормон) оприличим 

на биологичен часовник, мелатонинът е махалото, което обезпечава неговото 

движение. 

Известно е, че при по-малка амплитуда на махалото, е вероятно по-скоро да спре  

часовниковия механизъм. 

С възрастта, производството на мелатонин е намалено, а това е сигнал към всички 

други системи на организма, че е настанало време да се откаже, че е време да остарее. 

Това, разбира се, е само един от факторите на стареене, но много важен. Експерименти 

с лабораторни животни са показали, че при удължаване на деня, те започват по-бързо 

да стареят: преди началото на менопаузата натрупаните свободни радикали увреждат а 

клетките, намалява чувствителността към инсулин, развиват затлъстяване и рак. 

Продължителността на живот е намалял с 20 %  при хамстери с изкуствено нарушен 

ритъм на мелатонин. 

При прилагане на мелатонин, възрастни мишки са увеличили продължителността на 

живота си с 25% - това показват проучвания, проведени от група италиански учени. 

На хората, подобни експерименти, разбира се, не се провеждани. Но убедителни 

доказателства от други големи проучвания показват: хората, които са принудени да 

работят редовно през нощта, а това означава, че изпитват хроничен недостиг на 

мелатонин, имат 40-60% по-голям риск от развитие на коронарна болест на сърцето и 

кръвоносните съдове и метаболитен синдром – съвкупност от затлъстяване, 

хипертония, диабет и атеросклероза - накратко, букет, който скъсява живота ни.  

НЕ ПРЕЧЕТЕ НА ПИАНИСТА 

Дали да не седнете за дълго през нощта на компютъра, да четете книга до сутринта или  

се забавлявате на партито? Свикнали сте да спите с нощна лампа или под ярките нощни 

светлини на града, без спуснати завеси? Бъдете сигурни: не получавате нужното 

количество мелатонин. 

Учените смятат, че прекалено висока осветеност скъсява живота на жителите на 

големите градове, и дори въведоха специален термин "светлинно замърсяване". 

Дори е по-лошо за жителите на северните райони. Твърде късата бяла нощ не им оставя 

шанс да получат достатъчно важния хормон. Докато човек е млад, той няма значителен 

ефект върху здравето му. Но когато производството на мелатонин естествено започва 

да намалява, има смисъл да се взема допълнително. 

Спешно ли е елиминирането на изоставането? Приемете мелатонин, дори ако сте в 

движение в 4 часа сутринта. Вие ще получите необходимата дневна доза от хормона, и 

заспивате по-бързо - защото умората причинява, в т.ч.и безсъние. 

ЛЕКАРСТВО ЗА ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ 
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С помощта на мелатонин може бързо да приведете своя биологичен часовник, часове 

след полета през няколко часови зони. За да се приспособите към новия дневен режим, 

пристигащи на мястото, вземете за нощта 1,5 гр мелатонин. И вие ще сте в състояние да 

спите, а на следващия ден ще бъдете по-весел. Същото направете и след завръщането 

си у дома. 

Американците отдавна са оценили практическите ползи от мелатонин. В САЩ, много 

възрастни хора редовно вземат медикаменти за подобряване на съня и здравето. 

Мелатонинът е противопоказан за диабетици (не се вписва добре с антидиабетичните 

лекарства), бременни и кърмещи, деца под 16-годишна възраст, тези, които са склонни 

към депресия и автоимунни заболявания, и в по-редки случаи на алергия към 

мелатонин. 

НЕОБИКНОВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Учените се интересуват не само от профилактичния ефект на хормона на съня. 

Днес има сериозни доказателства, позволяващи да се препоръча мелатонин за лечение 

на исхемична болест на сърцето, хипертония, язвена болест. Когато се прилага 

мелатонин в схемата за лечение на хипертония и сърцето, това намалява нормалната 

доза на лекарства. 

Най-обещаващият ефект на мелатонина е в борбата му срещу рака на гърдата - тумори, 

свързани с повишени нива на женския хормон естроген. 

Факт е, че "хормонът на нощта" потиска производството му, а това означава: колкото  

по-малко мелатонин, толкова по-висок риск. Учените дори са изчислили зависимостта 

на риска от нощните навици: 

Прекомерното нощно осветление вреди на всеки, но при жените повече, отколкото при  

мъжете. Крупни изследвания в Дания, Финландия, САЩ са показали, че 

продължителният нощен труд увеличава риска от развитие рак на гърдата при жени от 

30-54-годишна възраст. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всяка програма се изпълнява еднократно с произволни интервали или без интервали 

СУТРИН 

803 -237-655-79-440 

ВЕЧЕР 

788-506-729-728-76 

Общ курс - 14 дни, с повторение след  две седмици. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Детоксикация /Детоксикация 

Брой честоти: 23 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 304; 306; 250; 148; 152; 63 

46 минути 

Беспокойство и расслабление / Тревожност и релакс 

Брой честоти: 18 

Честоти: 2720; 6000; 320; 250; 240; 160; 125; 80; 40; 20; 10; 5,8; 3,5; 2,5; 1,5; 1,2; 1; 0,5 

1 час и 3 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Бессонница (+ Parasite general set) / Безсъние  (+ Parasite general set) 
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Брой честоти: 10 

Честоти: 3,59; 3; 7,83; 10; 1550; 1500; 880; 802; 6000; 304 

20 минути 

Бессонница 1 / Безсъние 1 

Брой честоти: 17 

Честоти: 10000; 6000; 3000; 1550; 1500; 880; 802; 787; 783; 727; 359; 304; 100; 3,59; 10; 

4; 3 

34 минути 

Бессонница 2 / Безсъние 2 

Брой честоти: 26 

Честоти: 528; 635; 662; 763; 2720; 6000; 320; 250; 240; 160; 125; 150; 80; 40; 10; 5,8; 2,5; 

1,5; 1,2; 1; 0,5; 15; 35; 20; 35; 7,83 

54 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Антидепрессант / Антидепресант 

Брой честоти: 2 

Честоти: 3; 7,83 

4 минути 

Волнения / Неспокойствие 

Брой честоти: 12 

Честоти: 522; 146; 10000; 125; 95; 72; 20; 4,9; 428; 550; 802; 7,83 

24 минути 

Сон – регуляция / Сън - регулиране 

Брой честоти: 2  

Честоти: 5; 92,5  

10 минути 

Сон, глубокий сон / Сън, дълбок сън 

Брой честоти: 1  

Честоти: 92 

5 минути 

Сон, нарушение фазы засыпания / Сън, нарушение на етапите на заспиване 

Брой честоти: 2  

Честоти: 3,9; 34 

10 минути 

Общ курс – 15 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

АНТИКОНВУЛСНА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОГРАМИ ПРИ БОЛЕСТИТЕ 

ПАРКИНСОН, ЕПИЛЕПСИЯ, СПАЗМИ В МУСКУЛИТЕ НА КРАКАТА  

При болестите Паркинсон и епилепсия е необходимо предварително да сте изпълнили 

програмата за възстановяване на паметта и едва след това да стартирате дадената  

програмата 

Дори с диагноза на болестите  Паркинсон или епилепсия не може да се изключат от 

програмата някои блокове. Само последователното прилагане на всички звена могат да 

гарантират ефективността на програмата, независимо от формулировката на 

диагнозата. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмите се изпълняват произволни интервали или без интервали 
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ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-60-66-82-83-166-178 

ВТОРА СЕДМИЦА 

208-210-240-271-339-691-703 

Общ курс - 14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Судороги / Конвулсии 

Брой честоти: 4 

Честоти: 33,5; 54; 64; 70,5 

20 минути 

Судороги при головной боли / Конвулсии при главоболие 

Брой честоти: 4  

Честоти: 33,5; 54; 64; 70,5 

20 минути 

Мышц судороги / Мускулни конвулсии 

Брой честоти: 2  

Честоти: 6,8; 33,5  

10 минути 

Спастические судороги / Спастични конвулсии 

Брой честоти: 3 

Честоти: 9,19; 8,25; 7,69 

6 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Эпилепсия (см. Shigella) / Епилепсия (см. Shigella - бактерии) 

Брой честоти: 21 

Честоти: 10000; 1550; 953; 880; 832; 802; 787; 770; 769; 762; 727; 700; 650; 633; 621; 600; 

226; 210; 125; 20; 7,83 

1 час и 3 минути 

Эпилепсия приступ / Епилептичен пристъп 

Брой честоти: 8 

Честоти: 20; 727; 787; 880; 120; 329; 226; 953 

16 минути 

Эпилепсия / Епилепсия 

Брой честоти: 3  

Честоти: 12; 37; 90  

15 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паркинсонизм / Паркинсонизъм 

Брой честоти: 5 

Честоти: 3,5; 88,5; 95,5; 96,5; 100 

25 минути 

Болезнь Паркинсона / Болест Паркинсон 

Брой честоти: 28 

Честоти: 6000; 5000; 4334; 3176; 1422; 1131; 871; 840; 827; 813; 744; 742; 733; 693; 658; 

611; 577; 569; 531; 524; 470; 442; 314; 310; 172; 134; 33; 1,1 

1 час и 24 минути 
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ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Снятие тремора при Паркинсонизме / Премахване на тремор при паркисонизъм 

Брой честоти: 4  

Честоти: 6000; 470; 130; 169 

20 минути 

Седативный эффект, успокоение / Седативен ефект, успокоение 

Брой честоти: 3 

Честоти: 3,9; 5,5; 6,3 

15 минути 

Центр равновесия / Център на равновесието 

Брой честоти: 2 

Честоти: 30; 97,5 

10 минути 

Мышц подергивание, фасцикуляции / Мускулни потрепвания, фасцикулация 

Брой честоти: 3  

Честоти: 28; 28,5; 33,5 

15 минути 

Общ курс – двадесет дни с повторение на цикла след десетдневна почивка. 

 

ДЕПРЕСИЯ И СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА  

 

(Приложима също за лечение на метеозависимост при лица от всяка възраст) 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

79-104-703-239-237-286-722 

ВТОРА СЕДМИЦА 

390-178-784-769-732-772 

Общ курс - 14 дни, с повторение на цикла след двуседмична почивка  

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП . ПЕТ ДНИ 

Паразиты детокс / Паразитен детокс 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти: 12  

Честоти: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835  

36 минути 

Элиминация токсинов / Премахване на токсини 

Брой честоти: 5 

Честоти: 0,5; 522; 146; 1552; 800 

10 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 
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Депрессия / Депресия 

Брой честоти: 12 

Честоти: 1000; 5000; 3176; 800; 787; 73; 35; 33; 26; 14; 7,83; 3,5 

24 минути 

Лекарственная и токсическая депрессия / Лекарствена и токсична депресия 

Брой честоти: 13  

Честоти: 1000; 5000; 3176; 800; 787; 73; 35; 33; 26; 14; 7,83; 3,5; 1,1 

26 минути 

Инфекционно-токсическая депрессия / Инфекциозно-токсична депресия 

Брой честоти: 18 

Честоти: 5712; 5415; 4064,6; 3791,2; 2032; 2363; 1865; 2995; 2198; 1763; 2571; 2035; 

2356; 1870; 1626; 2644; 2795; 2151  

54 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Антидепрессант / Антидепресант 

Брой честоти: 2 

Честоти: 3; 7,83  

4 минути 

Хроническая усталость / Хронична умора 

Брой честоти: 15 

Честоти: 1902; 1000; 959; 649; 568; 243; 922; 2422; 730; 1522; 116; 1489; 962; 172; 1333 

30 минути 

Семь чакр / Седем чакри 

Брой честоти: 7 

Честоти: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100 

35 минути 

Вегетативные нарушения / Вегетативни нарушения 

Брой честоти: 1  

Честоти: 2,5 

5 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Депрессии / Депресии 

Брой честоти: 2  

Честоти: 5,8; 9,6 

10 минути 

Беспокойство и расслабление / Тревожност и релаксация 

Брой честоти: 18 

Честоти: 2720; 6000; 320; 250; 240; 160; 125; 80; 40; 20; 10; 5,8; 3,5; 2,5; 1,5; 1,2; 1; 0,5 

1 час и 3 минути 

Стресс / Стрес 

Брой честоти: 18 

Честоти: 242; 253; 254; 255; 312; 442; 551; 573; 624; 671; 712; 760; 940; 950; 1269; 1950; 

8567; 660 

36 минути 

Раздражительность / Раздразнителност 

Брой честоти: 5 

Честоти: 20; 727; 787; 880; 10000 

10 минути 
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Общ курс – 20 дни с повторение на цикла след десетдневна почивка. 

 

 

 

ПАПКА 7 – ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА 

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 

 

Клетките в организма чрез метаболизма постоянно консумират кислород и отделят 

въглероден диоксид. В покой, клетките на тялото получават и използват около 200 мл 

кислород в минута. При висока физическа активност, тази цифра може да се увеличи до 

30 пъти. При дишането организма участвува в дихателната и сърдечно-съдовата 

системи: дихателната отговоря за газовия обмен в белите дробове, а сърдечно-съдовата  

- за доставката на кислород към клетките и въглероден диоксид в белите дробове. 

Всяко прекъсване на дихателните пътища или сърдечно-съдовата система е еднакво 

бедствено: клетките не получават кислород, който е необходим за производството на 

енергия, натрупването на въглероден диоксид в клетките е токсичен за тях. 

Биорезонансните честоти, оказващи хранителна и функционална подкрепа на 

дихателната система са предназначени за подобряване на нейното функциониране, за  

предотвратяване развитието на болести на белите дробове и бронхите. Подпрограмите 

оказват положително въздействие върху състоянието на респираторния тракт. 

 

НАРУШЕНИЕ НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА 

 

На първо място, е необходимо да се започне с урегулиране на отношенията в 

хормоналната система - главения диригент на всички метаболитни процеси. 

Да отслабнете или да премахнете остеопороза може само след изпълнението на тази 

програма за нормализиране на обмяната на веществата. 

Нарушението на обмяната на веществата – това е хормонална недостатъчност в 

организма, в които производството на хормони се отклонява от нормите. 

Възстановяването и лечението на нарушението на обмяната на веществата е един от 

ключовите моменти в решаването на всички неуспехи и проблеми в организма. 

Всички жизнени явления са свързани с протичането им едновременно, но това са 

абсолютно противоположни процеси - асимилация и дисимилация, живот и смърт. Чрез 

контролиране на тези процеси може да се контролира и обмяната на веществата. 

Асимилация или интеграция, представлява превръщането на хранителните вещества 

(мъртвата материя) в жива материя (храна и изграждане на живите клетки на тялото). 

Забавената асимилация предизвиква намаляване на жизнената сила, т.е. недостатък на 

витамини, минерали, хормони, ензими. 

Дисимилация или разпадането, представлява разделяне на веществата с освобождаване 

на заключената в тях енергия и съпровождане превръщането на живата материя в 

мъртва. 

Освободената енергия се използва за всички жизнени процеси: мускулна контракция, 

предаването на нервните импулси, поддържане температурата на тялото и т.н. 

Образуваните в процеса на дисимилация продукти се разпадат и изхвърлят от 

организма. Забавеното освобождаване води до качествени повреждания - отравяне на 

жизнедеятелни органи (урея, натриев хлорид, жлъчката) от отпадъчните продукти и 

образуване на излишък от вода и калций, които могат да доведат до оток и 

остеохондроза. 

Вечното отмиране на клетките, е така необходимо на организма, както и опадането на 

цвета и листата на дърветата. 
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Възстановяване обмяната на веществата 

Възстановяването на нарушената обмяна на веществата е възможно, с помощта на 

сравнително прости биорезонансови блокови програми. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-70-72-73-455-178 

ВТОРА СЕДМИЦА 

239-762-286-237-610 

Продължителност на цикъла – 14 дни с повторение на курса след двуседмична почивка 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП -  СЕДЕМ ДНИ 

Хроническая интоксикация / Хроническа интоксикация 

Брой честоти: 20 

Честоти: 1370; 633; 639; 578; 866; 136; 255; 975; 2688; 771; 5419; 6007; 1365; 7755; 533; 

435; 253; 392; 714; 837 

40 минути 

Витализация 1 / Витализация 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 45,45; 49,65; 49,75; 56,65; 56,75; 59,5; 59,8; 62 

40 минути 

Витализация 2 / Витализация 2 

Брой честоти: 4 

Честоти: 40,29; 42,7; 43,5; 43,7 

20 минути 

Обмен веществ / Обмяна на веществата 

Брой честоти: 1  

Честоти: 46 

5 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Старческие нарушения клеток / Старчески нарушения на клетките 

Брой честоти: 1  

Честоти: 69 

5 минути 

Энергия жизненная / Жизнена енергия 

Брой честоти: 2 

Честоти: 12,5; 36 

10 минути 

Энергодающий эффект / Енергодаващ ефект 

Брой честоти: 1  

Честоти: 2,2 

5 минути 

Регенерация клеток / Регенерация на клетките 

Брой честоти: 1  

Честоти: 97,5 

5 минути 
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Регуляция КЩР – кислотно-щелочного равновесия / Регулация КАР – киселинно-

алкално равновесие 

Брой честоти: 1  

Честоти: 21,5  

5 минути 

Регуляция системы гипоталамус-гипофиз – надпочечники -половые железы / 

Регулиране на системите хипоталамус-хипофиза -  надбъбречна жлеза – полови жлези 

Брой честоти: 4  

Честоти: 4; 4,9; 5,5; 9,4 

20 минути 

Нейроэндокринная система  (гипоталамус, гипофиз) / Невроендокринна система 

(хипоталамус, хипофиза) 

Брой честоти: 3  

Честоти: 4; 4,9; 9,4  

15 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Эндокринные железы (контрольные частоты) / Ендокринни жлези (контролни честоти) 

Брой честоти: 4 

Честоти: 85; 87,5; 90; 98 

20 минути 

Щитовидная железа – дистериоз / Щитовидна жлеза - дистериоза 

Брой честоти: 1  

Честоти: 9,5 

5 минути 

Лимфа и детох / Лимфа и детоксикация 

Брой честоти: 33 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5  

1 час и 6 минути 

Общ курс – три седмици с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ПРИВЕЖДАНЕ НА КИСЕЛИННО – АЛКАЛЕН БАЛАНС ИЛИ ПРОГРАМА ЗА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ОСТЕОПОРОЗА И МИНЕРАЛНИ НАРУШЕНИЯ 

 

ПОВИШАВАНЕ НА КИСЕЛИННОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЗМА - 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМА 

 

Ние знаем, че храната ни снабдява с енергия, строителни вещества (белтъчини, 

мазнини, въглехидрати и витамини). 

Оказва се, че храната има и друго важно свойство: тя може или да подкиселява или да 

алкализира организма. Именно хроничното повишаване киселинността на тялото е една 

от основните причини за извличане на калций от костната тъкан, и масивното я 

освобождаване през бъбреците. В резултат се разрушават костите и се образуват  

камъни в бъбреците. 

Чрез използване на програмата може да се осигури оптимално ниво на алкализиране на 

организма. 

И така подробно. 
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СИЛА НА ВОДОРОДА 

Жизнените процеси възникнат във водни среди, които се характеризират с определена 

концентрация на водородни атоми. Вещества, които дават водородни атоми се наричат 

киселини, а тези, които ги вземат - алкални. 

Киселинно-алкалното съотношение се характеризира със специални показатели на 

свободни атоми в разтвора. Това се нарича рН ("сила на водорода"). 

В неутрална среда рН е 7,0. 

При киселинни условия рН е под 7, варира от 6,9 до 0. 

В алкална среда рН е над 7  - от 7,1 до 14,0. 

Трябва да има строг контрол на алкално-киселинното равновесие: в норма кръвта има 

леко алкална реакция – 7,35-7,45. 

PН много здраво поддържа тесни граници, тъй като само в тези условия е възможна 

работата на повечето ензими. 

Под въздействие на подкиселяващи или алкализиращи фактори организма използва 

компенсаторните резерви на организма. 

Като цяло, устойчивостта на алкализиране е няколко пъти по-висока, отколкото при 

подкисляване. 

 

КИСЕЛИННО НАТОВАРВАНЕ – НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА ХРАНАТА 

 

Ние сме привикнали да оценяваме хранителните продукти от позиция на 

калорийността, със съдържание на от протеини, въглехидрати, мазнини, витамини и 

други вещества. 

Всеки продукт има още един основен показател, който има критическо значение за 

нашето здраве. Наричат го НПЕК (нетното производство на ендогенна киселина - чиста 

продукция от вътрешна киселина). 

Казано по-просто, тази киселина е товар от храна. Състои се от съотношението на 

хранителни компоненти, които в хода на метаболизма образуват киселина или основа. 

Киселинното натоварване се измерва въз основа на: киселина минус алкална основа. 

Когато в храната  преобладават компоненти, образуващи сярна киселина (сяро-

съдържащи аминокиселини) или органични киселини (мазнини, въглехидрати), то 

киселинното натоварване има положителна величина. 

Ако храната има повече компоненти, които са алкални (органични соли на калий и 

магнезий), киселинното натоварване е отрицателно. Компютърният анализ ни 

позволява да се определи киселинното натоварване на основни хранителни продукти. 

Киселинно натоварване на основните хранителни продукти 

Каталог на натоварване \ киселина * 

 

Кисели продукти 67,9 

Месо 13,8 

Зърнени 4,2 

Мляко и кисело мляко 2,8 

Яйца 2,5 

 

Неутрални продукти 

Бобови 0,8 

Ядки 0,1 

 

Алкалните храни 
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Листни зеленчуци  -59,1 

Зеленчуци от групата на плодовете **  -46,5 

Корени  -26,4 

Зеленчуци  -14,3 

Клубени  -10,6 

Плодове  -5,8 

 

Забележки: 

* енергийният еквивалент на 240 килокалории 

** Зеленчуците от групата на плодове: домати, краставици, тиквички, патладжан, 

краставица, диня, пъпеш, тиква и др. 

 

НЕПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ – ПРИЧИНА ЗА ХРОНИЧНОТО ПОВИШАВАНЕ 

КИСЕЛИННОСТТА НА ТЯЛОТО 

 

Биохимичните процеси  в човека имат дълга история на формиране по отношение 

условията та хранене, които са го съпровождали в хода на еволюцията.  

Счита се, че историята на храненето на човека може да бъде разделена на три основни 

етапа: 

• Храни на древния човек, с които са се хранили нашите предци пред 5,7 милиона 

години. 

• Храна на човека с аграрни култури, които са възникнали преди около десет хиляди 

години назад. 

• Храна на съвременния човек, която той започва да употребява през последните 100 

години и която особено рязко се е променила драстично за последните 20 години. В 

99% от своята история, човек е бил ловец и събирач. Според антрополозите, около една 

трета от неговата диета е постно месо от диви животни, а две трети - растителна храна. 

При тези условия, храната носила изключително алкален характер, киселинното 

натоварване съставлявало средно минус 78 милиеквивалент на ден. 

Ситуацията принципно се е изменила с появата на аграрна цивилизация, когато човек 

започва да яде много зърнени храни, млечни продукти и тлъсто месо от домашни 

животни. 

Но, най-драматичните изменения в диетата са настъпили в края на ХХ век, когато 

дажбата е попълнена с промишлено преработените "кисели" храни. 

Киселинното натоварване на храната  при съвременния човек е плюс 48 

милиеквивалента на ден. Ежедневното киселинно хранене води до хронично пожизнено 

подкиселяване на (ацидоза) вътрешната среда на организма. 

 

ХРОНИЧЕСКОТО ОКИСЛЯВАНЕ – ИЗТОЧНИК ЗА МНОГО БЕДИ НА ЗДРАВЕТО 

 

Организмът  допуска освобождаване на рН в кръвта за определените норми, но 

получава на висока цена: пожертван скелет, тъй като при алкализирането калция 

се отмива от костите. Болките в гърба, така измъчват съвременния човек, а също, 

рязко се  ускорява развитието на остеопороза, разрушението на мускулите. 

Хроничната умора и болки в мускулите се маркират вече и в ранна възраст, но 

най-вече се отразяват на възрастните хора. Слабите кости и мускули водят до 

разрушаване на ставите. 

В киселата реакция на урината се създават идеални условия за образуването на камъни 

в бъбреците. Това приема характер на епидемия. Хроничното нарушение на работата на 
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бъбреците предизвиква развитие на възпалителни заболявания и бъбречна 

недостатъчност. 

Киселата реакция на слюнката разрушава зъбите. Хроничното окисляване също 

предизвиква хипотиреоидизъм, главоболие, тревожност, безсъние, ниско кръвно 

налягане, задържане на течности и други нарушения, до развитие на рак. 

 

ЗАВИСИМОСТ НА рН НОРМАТА 

При отклонение на рН в кисела среда е необходимо да се увеличи съдържанието на 

алкални храни в диетата (вж. Таблицата), за повишаване на нивото на кислород в 

кръвта и лимфата се изпълнява специален набор от алкализиращи програми за действие 

с противовъзпалителен ефект. 

Според биоритмичните процеси алкализиращият блок от програми, е по-добре да се 

изпълнят в първата половина на деня – оптимално е сутринта. 

Не трябва да забравяме нуждата от баланс във всяка система, твърде активното 

алкализиране може драстично да пренасочи правилната настройка. При твърде 

внезапното алкализиране е възможно да се развие рак. Програми от вечерния блок 

добавят необходимата окиселяваща валентност и не позволяват на организма да остане 

в смъртоносна алкална зона. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

72-73-286-762-496-520  

Общ курс-14 дни с повторение на цикла след двумесечна почивка  

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Детоксикация / Детоксикация 

Брой честоти: 23 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 304; 306; 250; 148; 152; 63 

46 минути 

Энергия и витализация / Енергия и витализация 

Брой честоти: 8 

Честоти: 528; 15; 35; 9999; 1725; 1342; 645; 150 

24 минути 

Ацидоз / Ацидоза 

Брой честоти: 8 

Честоти: 10000; 880; 802; 787; 776; 727; 146; 20  

6 минути 

Продължителност – 1 час и 26 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Регуляция КЩР - кислотно-щелочного равновесия / Регулиране КАР – киселинно-

алкално равновесие 

Брой честоти: 1  

Честоти: 21,5 

5 минути  

Отложение кальция / Отлагане на калций 

Брой честоти: 1  
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Честоти: 326 

2 минути 

Регенерация / Регенерация 

Брой честоти: 10 

Честоти: 47; 2720; 2; 20,5; 3,9; 4; 50,5; 6,3; 148; 7 

20 минути 

Трофика / Трафик 

Брой честоти: 4  

Честоти: 727; 787; 880; 5000 

8 минути 

Регенерация костей / Регенерация на костите 

Брой честоти: 14  

Честоти: 10000; 3176; 2720; 266; 148; 50,5; 47; 20,5; 2; 20,5; 3,9; 4; 6,3; 7 

42 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Остеомаляция / Остеомалация 

Брой честоти: 5 

Честоти: 80; 84; 88; 95; 100 

25 минути 

Костей обновление клеток / Обновяване на костните клетки 

Брой честоти: 1 

Честоти: 69 

5 минути 

Костей размягчение / Омекване на костите 

Брой честоти: 1  

Честоти: 44,5 

5 минути 

Костей строение / Строеж на костите 

Брой честоти: 1 

Честоти: 4,5 

5 минути 

Костный скелет / Скелет  

Брой честоти: 1 

Честоти: 100  

5 минути 

Костей лечение / Лечение на костите 

Брой честоти: 3  

Честоти: 82,5; 83,5; 85,5  

15 минути 

Плохо идущий процесс излечения / Лош лечебен процес 

Брой честоти: 2  

Честоти: 12,5; 23 

10 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП- СЕДЕМ ДНИ 

Соединительная ткань - контрольные частоты / Съединителна тъкан – контролни 

честоти 

Брой честоти: 4 

Честоти: 85; 87,8; 90; 98 
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20 0минути 

Регуляция обмена (баланс) фосфора и кальция / Регулиране обмена (баланс) на 

фосфора и калция 

Брой честоти: 4  

Честоти: 4,59; 9,6; 15; 72 

20 минути 

Регуляция эндокринной системы / Регулиране на ендокринната система 

Брой честоти: 15 

Честоти: 662; 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 635; 763; 1335; 645; 1725; 1342; 

645 

51 минути 

Общ курс – четири седмици с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

 

 

 

ОБНОВЕНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

178-664-555-540-466-455 

ВТОРАСЕДМИЦА 

798-267-761-734-726-723 

Общ курс 14 дни, със задължително повторение след двуседмична почивка. Правят се 

2-3 курса. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПРОГРАММА ДЛЯ БИОМЕДИС М – УНИВЕРСАЛ-ПРО 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Аденовирус 36 (Одна из причин ожирения) / Аденовирус 36 (Една от причините за 

затлъстяване) 

Брой честоти: 15 

Честоти: 8875; 6140; 5859; 5797; 5219; 1289; 1161; 1032; 903; 774; 645; 516; 387; 258; 

129  

45 минути 

Снижение аппетита (за 5 мин до еды) / Намаляване на апетита (5 минути преди 

хранене) 

Брой честоти: 2  

Честоти: 10000; 465 

4 минути 

Ожирение / Затлъстяване 

Брой честоти: 3  

Честоти: 10000; 465; 100 

6 минути 

Адипозогенитальная дистрофия (ожирение) / Хипофизен синдром (затлъстяване) 

Брой честоти: 1  

Честоти: 4  

5 минути 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Ожирение 1 / Затлъстяване 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2,2; 10; 12,5; 19,5; 26; 49; 55; 92,5 

40 минути 

Аппетит (понижение) / Апетит (понижение) 

Брой честоти: 11 

Честоти: 10000; 1865; 880; 787; 727; 465; 444; 125; 95; 72; 20  

22 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Ожирение 2 / Затлъстяване 2 

Брой честоти: 17 

Честоти: 0,7; 0,9; 1,2; 1,6; 1,7; 2,5; 2,6; 3,3; 4; 6; 7; 8,1; 9,19; 9,4; 9,8; 11,5; 23,5 

1 час и 25 минути 

Жировая ткань (растворение) / Мастна тъкан (разтваряне) 

Брой честоти: 1  

Честоти: 34,5 

5 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Ожирение 3 / Затлъстяване 3 

Брой честоти: 21 

Честоти: 25,5; 26; 26,5; 34,5; 38; 38,5; 46; 60,5; 62; 63; 64,5; 67; 69; 75; 79; 79,5; 81; 85; 

86,5; 95; 98  

1 час и 45 минути 

Желчи производство / Производство на жлъчка 

Брой честоти: 2  

Честоти: 38; 38,5 

10 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Ожирение 4 / Затлъстяване 4 

Брой честоти: 8 

Честоти: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69  

40 минути 

Эндокринные железы (контрольные частоты) / Жлезите с вътрешна секреция 

(контролна честота).  

Брой честоти: 4 

Честоти: 85; 87,5; 90; 98 

20 минути 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Ожирение 5 / Затлъстяване 5 

Брой честоти: 8  

Честоти: 2,5; 3,6; 3,9; 5; 6,3; 8,1; 34; 92 

40 минути 

Общ курс – 30 дни с повторение на цикла след месечна почивка. 
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ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВАСЕДМИЦА 

178-286-218-219-220 

ВТОРА СЕДМИЦА 

239-217-221-223-224 

Общ курс – 14 дни с повторение след двуседмична почивка 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Диабет сахарный (гипогликемическое действие) / Захарен диабет (хипогликемично 

действие) 

Брой честота: 1 

Честота: 9,19 

5 минути 

Нарушение циркуляции при диабете  / Нарушение на циркулацията при диабет 

Количество честоти: 5  

Честоти: 40; 2112; 2145; 2720; 2489  

25 минути 

ДИАБЕТ / ДИАБЕТ 

Брой честоти: 15. 

Честоти: 10000; 5000; 2720; 2170; 1800; 1550; 880; 802; 787; 727; 500; 465; 100; 35; 20 

30 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Диабет 1 (повышенный уровень сахара) / Повишена кръвна захар 

Брой честоти: 21 

Честоти: 5000; 2127; 2080; 2050; 2013; 2008; 2003; 2000; 1850; 880; 803; 800; 787; 727; 

660; 484; 465; 440; 35; 20; 6,8 

55 минути 

Дибетическая стопа / Диабетно стъпало 

Брой честоти: 7 

Честоти: 786; 2112; 1050; 1,2; 5000; 832; 20  

14 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Диабет 2 Диабет 2 

Брой честоти: 13  

Честоти: 4200; 2128; 1865; 1850; 1550; 787; 465; 444; 125; 95; 72; 48; 302 

26 минути 

Диабетическая полинейропатия / Диабетна полиневропатия 

Брой честоти: 32 

Честоти: 1250; 932,5; 880; 833; 787; 776; 727; 650; 625; 600; 565,5; 470; 464; 393,5; 304; 

222; 194; 125; 110; 90,88; 72; 57,5; 47,5; 40; 35; 33; 27,5; 720; 39; 30; 24; 7,83 
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48 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Диабет 3 / Диабет 3 

Брой честоти: 9 

Честоти: 5; 787; 10000; 20; 727; 787; 800; 880; 5000  

18 минути 

Диабетическая язва / диабетични язви 

Брой честоти: 4  

Честоти: 880; 787; 776; 727 

8 минути 

Панкреатит / Панкреатит 

Брой честоти: 10 

Честоти: 15; 440; 464; 600; 624; 648; 1552; 727; 787; 880  

20 минути 

Диабет вторичный / Вторичен диабет 

Брой честоти: 9 

Честоти: 10000; 2720; 2170; 1800; 1550; 880; 727; 465; 20 

27 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Атеросклероз / Атеросклероза 

Брой честоти: 1 

Честоти: 3,3 

5 минути 

Диабет связанный с инфекцией / Диабет, свързан с инфекции 

Брой честоти: 7 

Честоти: 2020; 800; 727; 786; 190; 80; 20 

14 минути 

Поджелудочная железа / Панкреас 

Брой честоти: 6 

Честоти: 3,3; 4; 9,19; 9,69; 26; 52 

30 минути 

Поджелудочная железа - контрольные частоты / Панкреас – контролни честоти 

Брой честоти: 7  

Честоти: 25; 27,5; 30; 47,5; 50; 52,5; 94 

35 минути 

Общ курс – 25 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА 

 

Възстановяване активността на щитовидната жлеза, както  при хипо-, така и при 

хиперфункция. Показана при всички промени в тъканите на простатата - фокална и 

дифузно. 

След всяка операция на щитовидната жлеза (дори при нейното пълно отстраняване) 

помага за възстановяване на нормалното функциониране на организма. 

Правилата за изпълнение на програмите са указани в блоковете (независимо от етапа), 

изпълняват се последователно веднъж с интервал от 2-3 минути. Повтарянето им не е 

необходимо. Времето и продължителността на фазите са изброени в програмата. 
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БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-5-178-71-166-173-235 

ВТОРА СЕДМИЦА 

791-792-794-793-800-239 

Общ курс- 14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Детоксикация / Детоксикация 

Брой честоти: 23 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 304; 306; 250; 148; 152; 63 

46 минути 

Щитовидная железа / Щитовидна жлеза 

Брой честоти: 2  

Честоти: 9,5; 62 

10 минути 

Щитовидная железа – дистериоз / Щитовидна жлеза - дистериоз 

Брой честоти: 1  

Честоти: 9,5  

5 минути 

Гипертиреоид / Хипертиреоидизъм 

Брой честоти: 2  

Честоти: 3; 0,5 

4 минути 

Дисфункция щитовидной железы / Дисфункция на щитовидната жлеза 

Брой честоти: 2  

Честоти: 35; 12 

4 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Диффузный токсический зоб / Дифузна токсична гуша 

Брой честоти: 4 

Честоти: 20; 727; 787; 880 

8 минути 

Зоб / Гуша 

Брой честоти: 5  

Честоти: 20; 727; 787; 880; 5000  

10 минути 

Киста щитовидной железы / Киста на щитовидната жлеза 

Брой честоти: 13  

Честоти: 5311; 531; 756; 517; 532; 651; 714; 576; 361; 321; 105; 122; 121  

39 минути 

Регуляция эндокринной системы / Регулиране на ендокринната система 
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Брой честоти: 15 

Честоти: 662; 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 635; 763; 1335; 645; 1725; 1342; 

645 

51 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Вегето-сосудистая дистония / Вегетосъдова дистония 

Брой честоти: 4  

Честоти: 1,7; 4; 6; 9,4  

20 минути 

Увеличение щитовидной железы / Увеличение на щитовидната жлеза 

Брой честоти: 3  

Честоти: 160; 80; 20 

6 минути 

Узлы щитовидной железы / Възли на щитовидната жлеза 

Брой честоти: 7  

Честоти: 105; 122; 321; 517; 532; 651; 714  

14 минути 

Эндокринная стимуляция RX TR / Ендокринна стимулация RX TR 

Брой честоти: 11  

Честоти: 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 763; 1335; 645; 10000 

22 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Восстановление после болезни / Възстановяване след боледуване 

Брой честоти: 35 

Честоти: 10000; 3000; 2720; 2489; 1800; 1600; 1550; 1500; 1488; 880; 832; 802; 787; 784; 

776; 760; 728; 727; 680; 676; 666; 664; 650; 600; 465; 464; 440; 427; 225; 190; 125; 95; 64; 

47,5; 20 

1 час и 10 минути 

Центр сердца / Център сърце 

Брой честоти: 1  

Честоти: 98,5 

5 минути 

Элиминация токсинов / Елиминиране на токсини 

Брой честоти: 5  

Честоти: 0,5; 522; 146; 1552; 800  

10 минути 

 

 

 

АНТИКЛИМАКС И МЛАДОСТ НА ОРГАНИЗМА 

 

БИОРЕЗОНАНС И НОВ БАЛАНС НА МЛАДОСТТА И ЗДРАВЕТО 

Тази тема едва ли може да се квалифицира като популярна. Не е много любима за 

обсъждане, може би защото климакса е предвестник на неумолимо наближаваща 

старост, и като нея, той често се свързва с много неприятни неща: може да има 

неразположение и депресивно емоционално състояние, а и нерадостната промяна във 

външния вид... Но, ние няма да влезем в твърде много подробности, просто ще дадем 

немного информация, която, без съмнение, ще бъде от интерес не само за тези, които 
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сега минават през този труден период, но също и за жените, наближаващи "критичната" 

възраст. 

При различните жени менопаузата настъпва по различни начини. Нездравите с 

поднормено тегло, е вероятно да страдат от остеопороза, прояви на психо-емоционални 

разстройства. Жени, които са с наднормено тегло ще страдат от главоболие, 

хипертония, затлъстяване. Ако в младостта, са изправени пред нарушение на цикъл, 

предменструален синдром, безплодие, жените трябва да бъдат подготвени за факта, че 

менопаузата може да премине трудно. 

Тежестта на симптомите на менопаузата в много отношения зависи от генетично 

обусловен процент на намаление на производството на естроген. Колкото по-бавно е 

то, толкова по-малко безпокойство ще предаде у жените прояви на менопауза. 

Възрастта, при която започва менопаузата, най-често е генетично определена. Учените 

са открили ген, отговорен за ранно начало на менопаузата. В младостта си, той 

активира яйчниците,  активност която изглежда "твърде рано да изразходва своите  

ресурсите." В бъдеще, това води до ранна менопауза. По този начин, за да се избегне 

безплодие, на жените, в рода на които има случаи на ранна менопауза, се препоръчва да 

се създадат семейство по- рано. 

Пушенето води до по-ранна менопаузата. Това заключение е направено от група 

американски лекари, които, по-специално, са установили, че пушенето на над 15 цигари 

на ден намалява репродуктивната възраст около 2 години. Ранната менопауза може да 

допринесе и за лошо качество и (внимание за жените, които са постоянно на диета!) 

недохранване. А, ако жената за дълго време използва хормонални контрацептиви, то 

менопауза настъпва по-късно. 

Съвременната „профилактика" неизбежно, свързана с възрастта,  може да 

облекчи редица негативни симптоми и често жените да се отърват от тях. Ето 

някои насоки, които да ви помогнат да „преживеете” кулминацията с малко 

трудност: 

Редовно проверявайте нивото на холестерол в кръвта - това ще помогне за намаляване 

на риска от сърдечно-съдови заболявания, нерядко възникващи или ескалиращи през 

този период. 

Със същата цел редовно (поне веднъж седмично) измервайте кръвното налягане сутрин 

и вечер. 

Направете кръвен тест за съдържание на захар, за да се определи дали имате латентни 

форми на диабет. 

Изследвайте костната плътност за откриване на остеопороза на ранен етап. 

Направете мамография и ежемесечно следете самостоятелно състоянието на гърдите 

си. 

Следете теглото си, поддържайте го на оптимално ниво чрез умерена храна с 

ограничение на животински мазнини, въглехидрати, сол и алкохол. Опитайте се да се 

избегнат резки колебания в теглото. 

Откажете се от пушенето. Ако не може да го направите, поне да се ограничи броя на 

изпушените цигари. 

Посещение на гинеколог за общ преглед и ултразвуково изследване на 

репродуктивните органи. 

Ако, до сега не сте били ангажирани в спорта - то е време да започнете. Имайте 

предвид, че натоварването трябва да е много щадящо. Първото занятие е най-добре да 

бъде под наблюдението на специалист. Значителна е ползата от пеши разходки - най-

малко 30 минути, 5 пъти седмично. 

Заместителната хормонална терапия със сигурност не е панацея, но помага за 

облекчаване на менопаузата и потока дава възможност да се предотврати развитието на 
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сериозна патология. А, добре подбраните лекари с помощта на лекарства активно 

противодействат на процеса на стареене, което позволява да се запази здравето и 

производителността. Естествено, всичко това подобрява качеството на живот на 

съвременните жени в зряла възраст. 

Не забравяйте за контрацепцията! Дори ако месечният настъпи при дълги интервали, 

рискът от нежелана бременност все още е запазен. Не се притеснявайте, можете да се 

лишите в този случай само, ако месеца е не повече от една година. 

Психологическото състояние по време на менопауза е не по-малко важно от 

физическото. На тази възраст, се срещат много големи промени - от рязкото увеличение 

на външни признаци на стареене преди нарушаването на обичайния начин на живот 

(типичен пример: децата да растат и да остават у дома), - което е трудно да се приеме. 

Уви, всичко това е неизбежно, и ние нищо не правим, постоянно мислим за това, което 

се е случило, и се оплакваме от изгубеното. Освен това, общото състояние може да се  

влоши. Необходимо е да се "коригира" нагласата и да се опитаме да приемем 

промените, които се извършват. След менопаузата – не идва края на живота. Да, ние 

сме лишени от много привилегии на младите хора, но и ние, и много печелим: опит, 

мъдрост и разбиране за това, което е, в крайна сметка, свободно време от домашни 

грижи и преживявания, защото децата са израснали и ние сме в състояние да направим 

нещо за себе си и да осъществим дългогодишните желания и мечти. С една дума, дали 

животът ни ще е наистина златна есен, зависи само от нас! 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали. 

Програмата може да се използва и от мъже. 

237-265-310-728-681-178 

Общ курс – 21 дена с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс / Климакс 

Брой честоти: 3  

Честоти: 4; 4,9; 9,5 

15 минути 

Климакс (дисменорея) / Климакс (дисменорея) 

Брой честоти: 3  

Честоти: 4; 4,9; 9,5 

15 минути 

Климакс (базовая) / Климакс (базова) 

Брой честоти: 15 

Честоти: 10000; 880; 832; 802; 787; 727; 660; 650; 600; 465; 444; 125; 95; 72; 20 

30 минути 

Климакс приливы / Климакс горещи върни 

Брой честоти: 5  

Честоти: 10000; 880; 787; 727; 100  

10 минути 

Климакс симптомы / Климакс симптоми 

Брой честоти: 4 

Честоти: 880; 787; 727; 5,5 
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8 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс 1 / Климакс 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2,2; 10; 12,5; 19,5; 26; 49; 55; ,5  

40 минути 

Климакс 2 / Климакс 2 

Брой честоти: 6 

Честоти: 7; 9,4; 19,5; 40,5; 46; 50 

30 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс 3 / Климакс 3 

Брой честоти: 19 

Честоти: 1,2; 2,5; 3,6; 3,8; 4; 4,59; 4,9; 5,5; 6,3; 8; 9,4; 9,44; 9,5; 9,6; 15; 42; 72; 88; 92,5  

1 час и 35 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс 4 / Климакс 4 

Брой честоти: 7 

Честоти: 2,8; 3,3; 8,1; 9,19; 54; 54,25; 54,5 

35 минути 

Климакс 5 / Климакс 5 

Брой честоти: 8 

Честоти: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69  

40 минути 

 

ПЯТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс 6 / Климакс 6 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2,5; 3,6; 3,9; 5; 6,3; 8,1; 34; 92  

40 минути 

Эндокринная стимуляция RX TR / Ендокринна стимулация RX TR 

Брой честоти: 11  

Честоти: 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 763; 1335; 645; 10000 

22 минути 

Общ курс – 25 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

ПАПКА 8 – ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ 

 

Опорно-двигателната система се състои от костите, мускулите, ставите (стави).Костите 

са около 206, съставят скелетната система, или скелета, който дава външната 

конфигурация на тялото и осигурява твърдо и здраво устройство, което предпазва 

вътрешните органи, натрупва минерални соли и произвежда кръвни клетки. Мускулите, 

които повече от 400, покриват на скелета и заедно с кости и ставите дават възможност 

за движение. Някои от тях изпълнява функции, които не са свързани с двигателния 

апарат, като мускулите на артериите и вените, които осигуряват поток от кръв. 

Биорезонансна формула за поддържане на опорно-двигателния апарат осигурява храна 

за костите и ставите и се използва за профилактика на заболявания на системата. Те 
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допринасят за оздравяване на ставите, намаляване на възпалението, укрепване на 

костите. 

 

ОСТЕОПОРОЗА И ОСТЕОХОНДРОЗА 

 

Остеопорозата и остеохондроза - това не са различни заболявания - това са два 

паралелни компонента, два едновременни процеса,  имащи едно име - нарушение на 

минералиния обмен. 

В човешкия скелет, има около 200 различни размери и форми на костите, които се 

състоят от органични и неорганични вещества. Как да се помогне на скелета на човека 

да се отличава с голяма здравина и лекота? - здравината, твърдостта и еластичността на 

костите зависи от тяхната структура и химически състав. 

В структурата на костта, в допълнение към органични и неорганични вещества  се 

включва и значително количество вода. Минералните вещества придават твърдостта на 

костите, а органичните - еластичността, комбинацията на твърдостта и еластичността е 

необходимо условие за сила. За нормалното развитие и възстановяване на костите 

трябва да има достатъчно вода, калций, фосфор, магнезий, манган, силиций, 

витамини А и D. 

С недостига в организма на тези вещества в по-възрастните хора се развива 

остеопороза / остео – кост, порозов - пълен с дупки, дупки /. Костите стават крехки и 

чупливи, нарушения на обмяната на минералите са съпроводени с постоянна  болка в 

костите, ограничена подвижност на ставите (остеоартрит), и гръбначния стълб (болки в 

кръста). Липсата на минерали в организма не само причинява промени в скелетната 

система, но също и в други органи. Вие не можете да се отървете от остеопороза или 

остеоартрит, без да се регулира минералния метаболизъм по пътя на неговия баланс и 

равновесие. 

Остеопорозата е безсимптомна и скрита, постепенно начало, когато диагнозата често се 

прави след счупване, се нарича "тихата епидемия". Борбата срещу нарушения на 

минералния метаболизъм трябва да се проведе в няколко последователни етапа, т.е. 

очаква се положителен ефект само след последователното изпълнение на комплексна 

терапия съставена от поредица биорезонансни терапевтични програми за баланс на 

минералния метаболизъм и лечение на костите и ставите.  

 

 

ОСТЕОХОНДРОЗА 

 

ГРЪБНАЧНИЯТ СТЪЛБ – ПОДКРЕПА ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ 

Кой от нас и колко често мислим за това, което ние дължим благодарение на 

вертикално положение? Само, когато изведнъж гърба напомня за своето състояние 

"нито се извива, нито се изправя", при всяко движение изпитваме болка,  изведнъж  си 

спомняме за неговото присъствието в живота ни и в нашето тяло. Това е нашия 

гръбнак! Прекрасен и невероятен дар от природата! В края на краищата трябва да 

благодарим на него, че гордо да се движим само на две опорни точки. 

Какво представлява сам по себе си? 

Гръбнакът е основата, която държи на човешкото тяло! На латински, на езика на 

Вергилий, анатоми и лекари, го назовават звучно, много мистериозно и красиво – 

„columna vertebralis”, което буквално означава "гръбнак". Но ако другите стълбове, 

бетон или дърво, стоят на място, то гръбначния стълб е подвижен. И когато неговото  

движение е някак затруднено, той започва да боли. Гръбнакът има огромно значение за 

нашето здраве и  може да бъде причина за много заболявания. 
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Понякога е трудно да се определи, че някои болестни симптоми, в органите на тялото, в 

действителност, произтичат от проблеми в гръбначния стълб. Например, гадене, виене 

на свят, загуба на памет, намаляване на зрението, пронизващи болки, които идват от 

задните части на краката или болка в корема, колит, импотентност, диабет, миоми, 

безплодие, признаци които, дори опитен хирург не ги свързва с действителността - 

проблема с гръбначния стълб. В невероятно сложната структура на гръбначния стълб 

има много полезни и необходими качества, но като всяка сложна машина, изисква 

знания и ежедневно внимание, към това как се движим, работим или почиваме. 

В днешно време броя на хората, страдащи от заболявания на опорно-двигателния 

апарат се разраства, както никога преди. Почти всеки човек след 20 годишна възраст 

има проблем с гръбначния стълб, причинени от неправилна стойка, травми при 

спорт(от невежество или претоварване особено при професионалните спортисти), 

нарушено храносмилане и неправилно хранене, застоял начин на живот, неподходящо 

легло,травми на работното място и др. 

Най-често срещаните заболявания на гръбначния стълб са: радикулит, ишиас, плексит, 

изгладена лордоза, сколиоза,  дискова херния, остеохондроза, остеопороза, периартрит,  

и изкривяване на гръбначния стълб. Ако възможността за гръбначни изкривявания е 

по-голяма в детството, когато има формиране и растеж на гръбначния стълб и на 

организма като цяло, то радикулитът е опасен за хора от всички възрасти, така че си 

струва да се отбележи, че последствията от остеопорозата и остеохондрозата са по-

опасни, отколкото последиците от различни видове гръбначни изкривявания (сколиоза, 

лордоза, кифоза). Тези, които веднъж получили пристъп на радикулит или 

остеохондроза, е малко вероятно да забравят тези обездвижващи болки в гърба. Ни най-

малко, и е не е по-лесно и за хората с артрит и артроза.  

Не по-малко трудно преминава и остеопорозата - заболяване на костите, което се 

дължи на "отмиване" на калций от костите. Костите губят своята сила и надеждност 

и могат да се счупят дори при ниско натоварване или на въздействието. 

Възстановяването на костната тъкан е много бавно и последиците от тези фрактури 

могат да бъдат много различни -инвалидност, пълна промяна на традиционния начин 

на живот в името на болестта. Остеопорозата се среща по-често при жените, отколкото 

при мъжете. Костната тъкан бавно, но необратимо губи своята сила след 35 години! 

Пикът на тези заболявания се отчитат в най-трудоспособната възраст - 30-50 години, 

когато са в силата на трудовата си заетост, много хора смятат за лукс, да прекарват 

времето си за лечение на болестта, предпочитайки да спре атаките с достъпни средства 

за болките, без да пречат на основната дейност. Въпреки това, с течение на годините, с 

напредването на болестта и все повече и повече по-близо до 60-те години, се усеща с 

пълна сила. 

Една от причините за гръбначни изкривявания е неспазване на правилната поза, както 

по време на работа на масата и по време на ходене, и т.н. По този начин, детето, което 

на бюрото си в училище и у дома пред компютъра не седи правилно, то може да получи 

изкривяване на гръбначния стълб. Трябва също да се отбележи, че изкривяването на 

гръбначния стълб може впоследствие да доведе до нарушаване на вътрешните органи, 

което се отразява неговото здраве. Също така допринася за развитието на заболявания 

на гръбначния стълб и такива фактори, като заседнал начин на живот, инфекция, 

травма и липса на основни вещества, води до нарушения на метаболитния процес . 

Това трябва да знаете! 

В гръбначния стълб, има слаби места, най-известните сред тях са: 

Двата най-горни прешлена (атлас и оси), съответстват на най-важната "точка на 

живота". Това е мястото, където има големи съдове, чиито разклонения се издигат и 
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подхранват мозъка и малкия мозък, и се спускат надолу, за да хранят на гръбначния 

мозък. 

Седмият шиен прешлен, е важен център за регулиране на сърдечната дейност. Този 

район е изключително богат на нервни сплитове. 

Областта на първия лумбален прешлен, където е разположен вторият "край" на 

гръбначната линия, е особено уязвима към фрактури. 

На петия лумбален прешлен,  който е в основата на гръбначния стълб, се основава 

теглото на тялото. Тази позиция определя неговата важност и уязвимост. 

Остеохондроза на шийните прешлени засяга предимно тези, които работят за дълго 

време с неподвижност на  главата си с монотонното движение на ръцете. 

За тези, които прекарват дълго време седнали (ученици, студенти, офис работници, 

шофьори и т.н.),  е много важно да се правят периодични раздвижвания и гимнастики, 

за да могат да се разтоварят гръбначния стълб и мускулите на гърба, които са били 

облегнати на стола. Въпреки това, много модерни столове не отговарят на тези 

изисквания, тъй като те са много ниски. От гледна точка на медицината столът трябва 

да отговаря на следните изисквания: облегалка - над раменете; седалка - твърда и 

гладка; височината му трябва да бъде равна на дължината на долната част на краката 

(ако краката не достигат до пода, трябва да се постави под краката на пейка); 

дълбочина на седалката - не повече от 4/5 от дължината на бедрото. 

Работна височина на масата трябва да съответства на растежа (плота на масата - на 

нивото на лактите при свити ръце). Под масата, трябва да има място за протегнати 

крака. Позиция на краката трябва да се променя от време на време. Не се препоръчва да 

се слага крак върху крак, тъй като това увеличава натоварването на сакроилиачните 

стави и гръбначния стълб, както и нарушение на лимфообръщението и 

кръвообращението, което води до скованост и подуване на краката (може да бъде 

позицията на стъпалото на крака в глезена, с опънатите крака ). 

За да останат подвижни и гъвкави, важно е да се отнасяме към гръбначния стълб с 

грижа и внимание. 

Занимавайте се с физкултура и вие ще видите как ще се подобри гъвкавостта и 

подвижността на гръбнака!  

Опитайте се да не наддавате на тегло - за всеки килограм в повече се увеличава 

тежестта и натиска върху гръбначния стълб. 

Избягвайте преохлаждането, което е особено важно по време на студените зимни 

месеци 

Използвайте за сън ортопедични матраци и възглавници. 

И най-важното, осигурявайте на организма с всички необходими за витамини и 

минерали. Поради липсата на  достатъчно вода, калций, фосфор, магнезий, манган, 

силиций, витамини А и D,  отслабват ставите и гръбначния стълб става по-уязвим и 

податлив на различни заболявания. 

За това, вашите стави за да останат възможно най-дълго гъвкави и подвижни, а 

гръбнакът за да ви осигури здраве, отлично настроение и уверена красива походка,  е  

разработена специален БРТ  комплекс, за да допринесе за подпомагането на ставите и 

гръбначния стълб в перфектно състояние и им предоставя всички необходими елементи 

за нормален живот. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

 

ПЪРВА СЕДМИЦА 
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178-484-485-460-465-88 

ВТОРА СЕДМИЦА 

239-209-210-455-543-611 

Общ курс – две седмици с повторение на цикла след едномесечна почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

 

ПЪРВИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Остеохондроз позвоночника / Остеохондроза на гръбначния стълб 

Брой честоти: 1 

Честоти: 96 

5 минути 

Остеохондроз позвоночника распространенный / Разпространение на остеохондроза на 

гръбначния стълб 

Брой честоти: 1  

Честоти: 84,5 

5 минути 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника / Остеохондроза на шийните прешлени 

Брой честоти: 1  

Честоти: 67,5 

5 минути 

Позвоночные боли при остеохондрозе / Гръбначни болки при остеохондроза 

Брой честоти: 1  

Честоти: 9,6 

5 минути 

Остеохондроз поясничный, люмбаго, прострел, тугоподвижность – 1 / Лумбална 

остеохондроза, лумбаго, болки в гърба, скованост 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 1,2; 1,6; 2; 2,65; 3; 9,19; 9,6; 9,69  

40 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП - СЕДЕМ ДНИ 

Остеохондроз поясничный, люмбаго, прострел, тугоподвижность – 2 / Лумбална 

остеохондроза, лумбаго, болки в гърба, скованост 2 

Брой честоти: 7 

Честоти: 62,5; 64,5; 67,5; 76; 76,5; 95; 100 

35 минути 

Хрящей образование в суставах / Образуване на хрущял в ставите 

Брой честоти: 1  

Честоти: 84,5 

5 минути 

Грыжа диска / Дискова херния 

Брой честоти: 9. 

Честоти: 125; 880; 787; 10000; 728; 727; 95; 72; 20 

18 минути 

Межпозвонковая грыжа диска / Междупрешленна дискова херния 

Брой честоти: 4  

Честоти: 727; 787; 2720; 10000  
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8 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Головная боль вертеброгенного генеза / Главоболие вертеброгенен генезис 

Брой честоти: 1  

Честоти: 9,6  

5 минути 

Режим „Антиболь” / Режим „Антиболь” 

Брой честоти: 8 

Честоти: 3,8; 4; 4,9; 5,5; 8; 9,4; 9,5; 9,6 

40 минути 

Утомление мышц, сопровождаемое болью / Уморени мускули, съпроводени с болка 

Брой честоти: 6  

Честоти: 4; 6; 10; 45; 70; 80 

30 минути 

Общ курс – три седмици с повторение след двуседмична почивка 

 

ОСТЕОПОРОЗА 

АКТУАЛИЗИРАН БРТ СКРИНИНГ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОСТИТЕ 

 

На всеки 15-20 години у човек става цялостно обновяване на скелета. 

Костна тъкан се изгражда до възраст между 25 до 32 години. След това постепенно се 

забавя образуването на костна тъкан от костната резорбция. Качеството й се нарушава, 

с намаляване на минерална плътност на костите. Това се дължи на много причини, 

предимно хормонални промени, като например намаляване на нивата на естроген 

при жени. Образуването на костната тъкан, също се влияе от липсата на витамин D и 

редица други фактори. 

В резултат се увеличава крехкостта на костите и възникват фрактури и остеопороза. 

На всички, разбира се, е известно, че възрастта на дървото лесно се определя 

годишните пръстени на ствола му. Костната тъкан е динамична, тя има способността да 

се актуализира постоянно, и през целия живот на човека в него се променя 

качественото и количествено съотношение между органичните и неорганични 

вещества. Освен това, всеки период от живота му се характеризира свое съотношение 

(на него, по-специално се определя по възраст). 

С възрастта, се установява не само по-малко костен материал, но и процентът на 

органична материя в костта е намалена. А освен това, съдържанието на вода намалява в 

костната тъкан, тя изглежда като изсъхнала. Костите стават крехки, чупливи и дори при 

обикновена физическа активност, могат да се счупят. 

По мнението на повечето хора, скелета - това е просто твърда рамка, на която да държи 

"стената" и "подовете" на човешкото тяло. Въпреки това, в действителност, костите са  

биологично активна система, такива като мускулите и вътрешните органи, и при 

биорезонансна терапия те реагират по подобен начин на мускулите и сърдечно-

съдовата система. С адекватно възстановяване силата на натоварване на костите, те 

стават по-силни. Точно така, както се увеличава мускулната сила, силата на нервите, 

производителността на сърцето и белите дробове, в резултат на активиране на 

сърдечно-съдовата система. 

Подобно на други части на тялото, костите са съставени от клетки, които умират и се 

обновяват непрекъснато. Част от клетките, наречени остеобласти, които се явяват  
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костообразуващи  клетки. Благодарение на тях, костите възстановяват и запазват своята 

сила, необходима, за да издържат на ежедневно натоварване. 

Остеобластите се стимулират под въздействие върху тях от мускулите и сухожилията, 

както и при активиране на субкортикалния моторен център. Това означава, че по-

голямото стимулиращо действие на мускулите и сухожилията на костта, както и 

активността на остеобластите, води до толкова по-голяма плътност и якост на скелета. 

Ако остеобластите не са стимулирани, тогава няма условия за костен обмен. Костите 

постепенно губят тяхната плътност, което води до увеличаване на порьозността и се  

увеличава риска от нараняване, дори при относително ниски натоварвания. 

Почти същото се случва с мускулите, които стават по-силни в резултат на 

биорезонансната стимулация.  

За укрепване на костта е необходимо да се стимулират костеобразуващите остеобласти. 

Успоредно с това, програмата би трябвало да включва възстановяване на клетките, 

регенерация на костите, мускулите и съединителната тъкан със сухожилия и хрущяли. 

Баланса на хормоналния метаболизъм е от съществено значение в процеса на 

възстановяване и обновяване на костта. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-178-239-5-482-688 

ВТОРА СЕДМИЦА 

610-617-460-328-392-478 

Общ курс – 14 дни с повторение след двуседмична почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Энергия и витализация / Енергия и витализация 

Брой честоти: 8 

Честоти: 528; 15; 35; 9999; 1725; 1342; 645; 150  

24 минути 

Ускорение излечения / Ускоряване на лечение 

Брой честоти: 22 

Честоти: 7,83; 26,4; 33; 39; 7,34; 10; 324; 528; 97; 135; 150; 200; 140; 330; 450; 160; 500; 

783; 10000; 5000; 1600; 70  

1 час и 22 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП - СЕДЕМ  ДНИ 

Отложение кальция / Отлагане на калций 

Брой честоти: 1  

Честоти: 326  

2 минути 

Регенерация / Регенерация 

Брой честоти: 10 

Честоти: 47; 2720; 2; 20,5; 3,9; 4; 50,5; 6,3; 148; 7 

20 минути 

Трофика / Трафик 

Брой честоти: 4 
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Честоти: 727; 787; 880; 5000 

8 минути 

Регенерация костей / Регенерация на кости 

Брой честоти: 14 

Честоти: 10000; 3176; 2720; 266; 148; 50,5; 47; 20,5; 2; 20,5; 3,9; 4; 6,3; 7 

42 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП - СЕДЕМ  ДНИ 

Остеомаляция / Остеомалация 

Брой честоти: 5.  

Честоти: 80; 84; 88; 95; 100  

25 минути 

Костей обновление клеток / Обновление на костните клетки 

Брой честоти: 1  

Честоти: 69 

5 минути 

Костей размягчение / Омекване на костите 

Брой честоти: 1  

Честоти: 44,5  

5 минути 

Костей строение / Костна структура 

Брой честоти: 1  

Честоти: 4,5 

5 минути 

Костный скелет  / Скелет 

Брой честоти: 1  

Честоти: 100 

5 минути 

Костей лечение / Лечение на костите 

Брой честоти: 3  

Честоти: 82,5; 83,5; 85,5 

15 минути 

Плохо идущий процесс излечения / Лош лечебен процес 

Брой честоти: 2  

Честоти: 12,5; 23 

10 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП - СЕДЕМ ДНИ 

Соединительная ткань - контрольные частоты / Съединителна тъкан – контролни 

честоти 

Брой честоти: 4  

Честоти: 85; 87,8; 90; 98 

20 минути 

Регуляция обмена (баланс) фосфора и кальция / Регулация на обмена (баланс) на 

фосфор и калций 

Брой честоти: 4  

Честоти: 4,59; 9,6; 15; 72 

20 минути 

Регуляция эндокринной системы / Регулация на ендокринната система 

Брой честоти: 15 
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Честоти: 662; 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 635; 763; 1335; 645; 1725; 1342; 

645  

51 минути 

Общ курс – четири седмици с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

РАДИКУЛИТ, ИШИАС, НЕВРАЛГИЯ 

 

Радикулит - често срещано заболяване на периферната нервна система, което засяга 

периферните нервни влакна, простиращи се от гръбначния мозък - така наречените 

корените на гръбначния мозък. Най-честата причина за радикулит - остеохондроза 

(отлагането на соли в местата на съединяване на прешлените), при която гръбначните 

дискове губят еластичността си и компресират корените. 

Прояви на радикулит 

Най-характерната проява на радикулит - болката по нервните коренчета, нарушение на  

чувствителността, понякога двигателни нарушения. 

Обикновено заболяването се развива остро, но в много случаи става хронично с 

периодични обостряния. В зависимост от разположението на нервните влакна има 

различни форми на радикулит. Най-често радикулит, при който е локализирана болката 

в лумбосакралната област, в седалищната област, хълбока, пищяла, крака. Болките се 

усилват при  движение. 

Радикулит с преобладаване на поражения в лумбосакралените корени, които 

съставляват седалищния нерв, наречен ишиас. При ишиас болка се разпространява 

по протежение на седалищния нерв (в седалищния мускул, задната повърхност на 

пищяла и бедрото, петата). 

При шийно- раменния радикулит болка е отбелязано в тила, рамото, плешка, усилва 

се при движение на главата, ръката, кашляне. 

Гръдният радикулит е доста рядко и се проявява с болки в междуребрие. 

Програмата трябва да включва честота срещу една особена форма на херпес зостер, 

който причинява радикулит и го поддържа. 

Премахването на ацидоза, прекомерното натрупване на пикочна киселина и 

дехидратация  на хрущяла, са причинени от токсини, като необходим елемент на 

програмата. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-178-239-425-133-88 

ВТОРА СЕДМИЦА 

296-374-612-571-690-703 

Общ курс - 14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

Освен това се предполага, прекъсване на 14 дни, по време на които се предвижда да 

извършват всички други минипрограми на оздравителния блок АБРТ. Вторият курс на 

изпълнението на тази програма - две седмици след края на първия курс. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Активная защита / Активна защита 

Брой честоти: 7 

Честоти: 2,2; 10; 12,5; 15; 19,5; 26; 92, 
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35 минути 

Пояснично-крестцовый радикулит / Ишиас 

Брой честоти: 15 

Честоти: 1550; 880; 802; 787; 760; 727; 305; 212; 41,2; 33; 728; 727; 212; 305; 33 

30 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Радикулит / Радикулит 

Брой честоти: 14 

Честоти: 120; 212; 240; 424; 465; 528; 760; 727; 787; 880; 1550; 2112; 5000; 10000  

28 минути 

Люмбаго, прострел / Лумбаго, болки в гърба 

Брой честоти: 4  

Честоти: 62,5; 64,5; 67,5; 76,5  

20 минути 

Остеохондроз поясничный, люмбагопрострел, тугоподвижность – 1 / Лумбална 

остеохондроза, лумбаго, болки в гърба, скованост - 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 1,2; 1,6; 2; 2,65; 3; 9,19; 9,6; 9,69  

40 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Остеохондроз поясничный, люмбаго, прострел, тугоподвижность – 2 / Лумбална 

остеохондроза, лумбаго, болки в гърба, скованост - 2 

Брой честоти: 7 

Честоти: 62,5; 64,5; 67,5; 76; 76,5; 95; 100 

35 минути 

Режим „Антиболь” / Режим „Антиболь” 

Брой честоти: 8  

Честоти: 3,8; 4; 4,9; 5,5; 8; 9,4; 9,5; 9,6 

40 минути 

Общ курс – три седмици с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

АРТРИТ 

 

Цитат 

ПИКОЧНАТА КИСЕЛИНА – ТОКСИН, БЕЗ КОЙТО ЖИВОТЪТ НИ Е 

НЕВЪЗМОЖЕН 

Едни от необходимите за нормалното функциониране на организма вещества са така 

наречените пуринови основи - сложни органични съединения, които са част от 

рибонуклеинови и дезоксирибонуклеинова киселина (известни още от гимназията РНК 

и ДНК). Изброяването на всички функции на тези киселини са повече от една страница, 

ето защо ще се ограничим до един - най-важния: синтеза на протеини и предаването на 

генетичния код. Това е достатъчно, за да се разбере невъзможността за съществуване 

без пурини не само един човек, но за целия човешки род като вид. 

Синтез и разграждане на пуринови бази - естествени биохимични процеси, които 

непрекъснато се провеждат в нашето тяло. Пуриновият метаболизъм се осъществява в 

черния дроб, и продукт на тази реакция се явява пикочната киселина. Своето име 

киселината е получила от биологична течност, в която се открива първото веществото. 
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Съответно, пикочната киселина напуска тялото през бъбреците и го освобождава от 

излишните количества от азот. 

Пикочната киселина, се съдържа не само в черния дроб, но също и в мозъка, сърцето и 

други органи. Що се отнася до кръвната плазма, то пикочната киселина циркулира във 

вид на  натриева сол (натриеви урати) и има пряка зависимост от концентрацията на 

този микроелемент в организма. Следователно, когато се увеличава натрия в потока на 

кръвта се увеличава количеството на пикочна киселина. 

Обикновено, съдържанието на пикочната киселина в кръвта не трябва да надвишава 

0,35 ммола на литър при жени и 0,40 ммола на литър при мъжете. Увеличаването на 

тази стойност води до висока степен на вероятност на уратни кристални депозити в 

различни тъкани. Фактът е в това, че нормалната концентрация на пикочна киселина в 

плазмата близо до прага на нейната кристализация, и други причини увеличават 

образуването на твърда утайка, която започва да се депозира в тялото. 

Причината за повишено съдържание на урат може да бъде от различни фактори, като се 

започне от богатата на пуринови бази диета и завършва с различни заболявания, като 

бъбречно заболяване, кръв, сърдечно-съдови, туморни процеси, алергии, токсикоза на 

бременността и др. Често причината на отложените соли на пикочната киселина е 

прекалената употреба на алкохолни напитки. Кристалите могат да се образуват в 

различни органи, но "любимото" им място - са ставите. Образуването на твърди соли на 

пикочна киселина в ставите води до заболявания като подагра. 

 

ТРИТЕ ВОДЕЩИ АРТРИТА 

Ревматизъм, остеохондроза, подагра - заболяване на ставите. Причината за ставното 

заболяване  по изследване на учени от целия свят е прекомерната употреба на 

протеини. В резултат метаболитните процеси водят до натрупване на пикочна 

киселина в тъканите. Тази киселина идва от консумацията на месо, риба, яйца. 

Именно, от голямото количество. Има и други причини за прекомерното образуване на 

соли - нарушение на храносмилателната система, тогава ще трябва да се 

възстанови стомашно-чревния тракт. И в същото време се лекува ревматизъм, 

остеохондроза. 

При лечение на ревматизъм и остеохондроза за отделяне на пикочната киселина от 

организма, трябва да се съблюдава за здравословния начин на живот с определена  

диета. На първо място много плодове и зеленчуци. В суров вид и варени, или задушени, 

когато стомашно-чревния тракт не приема сурови зеленчуци. Фактът е, че зеленчуците 

и плодове се делят в тялото до въглероден диоксид и вода, а протеиновите продукти, 

включително растителния, се дели в организма на вода, въглероден диоксид и пикочна 

киселина. И ако обмяната на веществата не е достатъчно добра, има отлагане на 

киселината в тъканите и ставите на тялото. Ако има ревматични болки, народните 

лечители препоръчват да се откаже месото. 

Традиционната медицина препоръчва да се започне лечение на ревматизма, 

остеохондрозата със здравословен начин на живот, провеждане на прочистване на 

тялото. Следват гладни дни. Или въздържание от храна най-малко веднъж 

седмично. Тези процедури дават добри резултати при възстановяване на здравето. 

Ставни заболявания - подагра 

Обилно месо, редовна консумация на алкохол и принадлежност към силния пол. 

Като правило, тези обстоятелства са достатъчни, за да се подложи  човек на една от 

най-опасните болести - подаграта, свързана с метаболитни нарушения. 

Заболяването на аристократите. 

Още Хипократ е нарекъл острата болка в краката, „подагра”– буквално от гръцки 

„стъпи в капана. Съвременната медицина определя подаграта (подагрозен артрит) като 
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хронично заболяване, което се появява в резултат на метаболизма и отлагането на соли 

на пикочната киселина (уратни) в тъканите на ставите и костите, хрущялите и 

сухожилията. 

Причината за всички злини от повишените нива на пикочна киселина в организма, най-

накрая бе доказана от Гаррал, учен в края на XIX век. Той показва, че кристалите 

остават за дълго време в кръвта на пациенти с подагра, пикочната киселина 

кристализира и се отлага в ставите, сухожилията и околните тъкани. Обикновено, 

пикочна киселина, която е краен продукт на клетъчната активност, екскретира в 

урината. 

Когато под въздействие на някои фактори концентрацията на пикочната киселина се 

увеличава, бъбреците вече не могат ефективно да я отделят и тя постепенно 

кристализира в малки остри депозити. Тези кристали се натрупват в ставите и 

механично нараняват черупката на ставните повърхности на костите, което причинява 

възпаление и силна болка. 

В повечето случаи, подаграта често се среща при мъжете над 40 години, при жените  се 

среща 10-кратно по-малко и се появява обикновено след менопаузата. В 150 година пр. 

н. ера известният римски лекар Гален в по своему определил главните причина за 

подаграта, написал, че тя се дължи на "неморалност, невъздържаност и 

наследствеността." 

Под "неморалност" и "невъздържаност" учените разбрали прекомерната употреба на 

алкохол и преяждане. Съвременната наука потвърждава напълно становището на 

древните лекари. Всъщност, тази болест е като коварна жена, примамваща в мрежите 

си един вид епикурейци - весели, общителен и любящ обилното угощение. 

Особена опасност за "епикурееца" са протеинови храни: месо и мазни храни. Тези 

продукти съдържат голямо количество от специфичните вещества - пурини, които 

участват в образуването на пикочна киселина. И всякакви алкохолни напитки, дори 

забавят нейното отделяне от тялото. 

Подагрозният пристъп  провокира нова криза, факторите могат да са рязка 

промяна в хранителния режим, недостиг на някои витамини и минерали, тежка 

загуба на течност (топлинна сауна), стрес, разнообразие от физическо 

натоварване, травма, вирусни инфекции, аналгетици, диуретици и нестероидни 

противовъзпалителни лекарства. 

Ходене по мъките 

Отлагането на опасни уратни соли често започва няколко години преди този момент, 

когато подаграта сериозно заявява за себе си. Тя може да засегне всички стави на 

пръстите, ръцете, краката, лактите или коленете, но традиционно "дебютира" в ставата 

на големия пръст на крака. Внезапна атака се случва, обикновено през нощта или рано 

сутринта: възпалението се развива внезапно и е придружено от силна репресивна болка, 

зачервяване, "жар" в ставата и подуване. 

Кожата над ставата става лилава, лъскава и гореща на пипане. В момента на 

атаката, дори тежестта на чаршафа може да доведе до мъчителна болка, като впиване в 

крака  на остри зъби на капан. Това е така, защото в ставната капсула се намират много 

рецептори, крайно чувствителни към болка. 

Продължителността на първата атака е обикновено 3 до 4 дни. След това болката 

преминава така внезапно, както настъпва, но това е само видимо облекчение. Това е 

опасно, защото то отклонява вниманието от болестта, и често е причина за късното 

диагностициране: Според Института по ревматология, средно, пациенти с диагноза 

подагра се определят след седем години от начало на заболяването. С течение на 

времето, ако не бъдат предприети действия, атаките стават все по-дълги, а интервалите 
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между тях по-кратки. И накрая, идва момент, когато болката в ставите става постоянна 

– това състояние се нарича "подагрозен статус". 

В този момент, пациентът обикновено е вече с налични повреди на други 

вътрешни органи, най-вече - бъбреците и пикочната система (в 50-70% от 

случаите). Нарушаване на пуриновия метаболизъм води до нарушаване на липидния и, 

т. е. метаболизма на мазнините. В случай  на развитие на заболяването съществува риск 

от поражения на  кръвоносните съдове, особено сърцето, възникване в тях на 

склеротични промени в тях. 

Така че, типични за подагра спътници - са атеросклероза и хипертония. Постепенно, 

ако заболяването продължава да прогресира, артрита може да се "установи" в нова 

територия. Натрупването на урати около ставните тъкани води до деформация на 

ставите, насърчаване на развитието на вторичен остеоартрит, а понякога - в 

разрушаването на ставните повърхности на костната тъкан и пълното поражение на 

опорно-двигателния апарат. 

Лечението е възможно. 

Лечението на подаграта трябва да започне възможно най-скоро, и да го проведете 

продължително. На първо място, трябва да се научите да контролирате нивата на 

пикочна киселина, за да се предотврати възможното обостряне на болката, и за това -

Моля голямо внимание на диетата си, за да се изключат храни, богати на пурини. Под 

забрана: карантии, всяко месо, птици и риба, месо, консервирани храни, боб, 

киселец, брюкселско зеле, чай, кафе, какао, и, разбира се, алкохол. Натриев 

хлорид се ограничава до 6-7 грама на ден. 

Може и трябва: бедните в пурини мляко и млечни продукти, картофи, хляб, 

зърнени храни, сурови зеленчуци, плодове, плодове, особено цитрусови плодове. 

Количеството на приема на течности - най-малко половин до два литра на ден: тя ще 

ускори сключването на пикочна киселина от организма. Особено полезни алкални 

сокове и минерална вода. 

Според Института по ревматология, средно, пациенти с диагноза подагра се определят 

от седем години от началото на заболяването. 

Въпреки факта, че подаграта е хронично заболяване, отчаяние при първия признак на 

своето съществуване не е необходимо. Прилагането на компетентна терапия го прави 

лесно да се поддържа заболяване под контрол и предотвратява напълно развитието на 

заболяването в бъдеще. Основното, което трябва да се помни е, че всичко зависи от 

вашия начин на живот, че за промяната никога не е късно. 

Ревматизъм - симптоми, рецепти, препоръки за лечение на ревматизъм. 

Ревматизъм - инфекциозно-алергично заболяване засягащо съединителната тъкан 

(основно сърдечно-съдовата система, ставите, мускулите и вътрешните органи, 

кожата). Заболяването ревматизмът  е често срещано по време на детството и 

юношеството. За причинители на ревматизма се считат хемолитични стрептококи, но 

главната роля играе повишената чувствителност към повторното въвеждане на 

стрептококи - алергия. Най-често ревматична болест се появява след болки в 

гърлото, остро възпаление на горните дихателни пътища, кариеси, за него 

способства и охлаждане на тялото (студено и влажно). 

Проявите на ревматичните симптоми са разнообразни, най-чести са заболяванията на 

ставите (най-често - на коляното, глезена, най-малко - на рамото, тазобедрената 

става). Ставата е подута, кожата над нея е червена, лъскава, нагорещява се при допир; 

повишена температура (40 °). Няколко дни по-късно болката и подуването на ставите 

обхващат не само големите но  и малките стави. Заболелият е принуден да лежи 

неподвижно, защото всяко движение причинява силна болка. С навременно и адекватно 

лечение, след известно време температурата се нормализира, болката преминава. По 
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време на криза, или както се казва по друг начин, "ревматични атаки", не рядко се 

поразяват мускулите и сърдечните клапи (ревматична болест на сърцето). Към 

ревматични заболявания на периферната нервна система се включват неврити и 

радикулити: може да бъде повлияна и централната нервна система - възниква хорея 

(заболяване, характеризиращо се с потрепване, неволеви движения). 

Характерно за ревматизма е сезонното обостряне, интервалите между пристъпите може 

да бъде от няколко месеца до много години. Първата атака, ако това се случи, без 

разрушаване на ставите, заболяването може да остане незабелязано; такива скрити 

форми на ревматизъм се установяват само по-късно, на базата на получения ревматичен 

порок на сърцето. Повтарящите се пристъпи на ревматизъм като правило, са 

значително по-тежки. В тези случаи способността работоспособността на пациента се 

определя от степента на разрушаване на сърцето и ставите. 

За да се предотврати ревматична треска, е необходимо да се затопли тялото. В периода 

на обостряне е необходим строга почивка на легло и лечение от лекар.  Ограничен е 

приема на въглехидрати (захар, бял хляб, картофи), сол и течности. 

При лечение на ревматизъм, остеохондроза се препоръчва масаж на болните точки. 

Това дава възможност за по-бързото отстраняване на отложената сол. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

41-46-142-143—88-178 

ВТОРА СЕДМИЦА 

44-45-87-456-465-239 

Общ курс - 14 дни с повторение цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЕРВИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Активная защита /Активна защита 

Брой честоти: 7 

Честоти: 2,2; 10; 12,5; 15; 19,5; 26; 92,5  

- 35 минути 

Глубокая очистка организма / Основно прочистване на организма 

Брой честоти: 8 

Честоти: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69 

40 минути 

Режим „Антиболь” / Режим „Антибол” 

Брой честоти: 8 

Честоти: 3,8; 4; 4,9; 5,5; 8; 9,4; 9,5; 9,6 

40 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Боль / Болка 

Брой честоти: 10  

Честоти: 160; 500; 1600; 5000; 1600; 500; 160; 160; 324; 528 

30 минути 

Воспаление / Възпаление 

Брой честоти: 22 
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Честоти: 1664; 1550; 962; 880; 802; 787; 727; 120; 80; 60; 40; 30; 28; 26; 25; 20; 30; 150; 

100; 96; 93,9; 76,9 

 55 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Возбудитель / Патоген 

Брой честоти: 23 

Честоти: 6766; 6672; 6641; 6578; 2150; 2128; 2082; 2013; 2008; 2003; 2000; 1850; 945; 

854; 846; 830; 763; 676; 651; 524; 435; 275; 142 

46 минути 

Артрит базовая (+стрептокок и микоплазма) / Артрит основа (+ стрептококи и 

микоплазма) 

Брой честоти: 22 

Честоти: 10000; 5000; 2720; 1664; 1550; 1500; 962; 880; 802; 800; 787; 776; 766; 727; 688; 

683; 650; 625; 600; 120; 20; 9,6 

44 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Артрит вторичный / Вторичен артрит 

Брой честоти: 4 

Честоти: 2720; 1000; 1500; 770  

8 минути 

Остеоартрит / Остеоартрит 

Брой честоти: 3 

Честоти: 962; 1500; 770  

6 минути 

Ревматоидный артрит (+стрепт.хламид.микопл.) / Ревматоиден артрит  

(+стрепт.хламид.микопл.) 

Брой честоти: 10. 

Честоти: 250; 1,2; 650; 625; 600; 787; 727; 262; 776; 766  

20 минути 

Подагра (+ Почки) / Подагра (+Бъбреци) 

Брой честоти: 11. 

Честоти: 10000; 3040; 2720; 880; 787; 727; 465; 100; 20; 9,39; 1 

33 минути 

Артроз / Артроза 

Брой честоти: 2 

Честоти: 465; 10 

4 минути 

Коксартроз / Коксартроза 

Брой честоти: 4 

Честоти: 5000; 880; 727; 20 

8 минути 

Общ курс – 28 дни с  повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 
ПАПКА 9 - ПАРАЗИТИ 

 

Паразити и болести 
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Паразитите тихо обитават и колонизират тялото. Те се развиват в кръвоносните съдове 

и причиняват сърдечно - съдови заболявания. Натрупват в един или друг орган заразни 

шлаки, те образуват колонии в него - тумор. Перфорирайки и запушвайки 

кръвоносните съдове, те осигуряват основата за инсулт. 

Така, сърдечно-съдови заболявания, рак, СПИН, диабет, множествена склероза, удар и 

други заболявания, са причинени от развитието на паразити при хората. Кръвни 

изследвания на хора със сърдечно-съдови заболявания, показват, че в организма им 

живеят трихомонада, гъбички и други микропаразити. Тези паразити се хранят не само 

с червените кръвни клетки, но се вграждат в стените на кръвоносните съдове, като ги 

разхлабват и образуват тромби. 

 

АНТИХЕРПЕС 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАВНИ ВИРУСИ В ОРГАНИЗМА НА ЧОВЕКА 

 

Група на бавни вирусни инфекции при човека – това е преди всичко хронично, 

прогресивно заболяване на централната нервна система. В допълнение, това е процес 

на стареене на организма с развитие на заболявания и предразположения към рак. 

Нищо чудно, че един от най-бавните вируси е получил подходящо име онко или 

ретровирус. 

Вирусът човешки папиломатоза и вирусите - активатори на полипи и брадавици, също 

са от тази група. 

Актуалността на проблема с бавните инфекции се дължи на широкото и постепенно 

увеличаване на броя на пациентите (в света страдат от бавни вирусни процеси около 3 

млн. души), началото на заболяването е в ранна възраст и ранно увреждане на болните. 

Въпреки дългогодишната история на изучаване на проблема, точните причини за 

възникване на патогенетични механизми все още не е установена. 

Счита се, че вирусната инфекция с бавен поток, води до възникване на хронично 

заболяване на нервната система. Трябва да се отбележи синергичния ефект и значимост 

на различни вируси, които продължават да съществуват в организма. Вирусната 

инфекция, проникваща в централната нервна система, инициира патологична 

автоимунна реакция, като по този начин тя играе ролята на тригерен фактор за 

генетично предразположените лица. 

В резултат на такъв автоимунен отговор и местно съдово възпаление възниква 

разграждане на протеина миелин и олигодендроцитено увреждане, което от своя страна 

води до демиелинизация (изчезване на защитната миелинова обвивка на нерва) и 

дегенерация-регенерация на самите нерви и клетките на централната нервна система.  

В областта на демиелинизация се образуват склеротични плаки, което води до 

нарушаване на проводимостта на нервните импулси, водещи до двигателни, сензорни 

нарушения, болка и координирани разстройства. 

Доказана е упоритостта на вирусите, считани за ранни възбудители само на остри 

заболявания: херпес симплекс вирус тип 1, херпес симплекс вирус тип 2, морбили, 

хепатит В, заушка, рубеола, вариола ветрани, Епщайн-Бар вирус, цитомегаловирус. 

Всички честоти, позволяващи да се постигне стабилна форма на антивирусен ефект и 

имунитет, са показани по-долу в програмата, в частност: вируса на херпес симплекс I и 

II тип (herpes simplex virus type), човешки херпес вирус тип VI (the human Herpesvirus 

type 6 - HHV 6), цитомегаловирус  (cytomegalovirus - CMV), херпес тип варицела 

(Varicella Zoster), вирус Епщайн-Бар ( Epstein-Barr virus - EBV), вирус на морбили - 

Rubella virus, ретровируси и онко, брадавици и полипи. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 
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По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-827-825-884-838-178 

ВТОРА СЕДМИЦА 

7-837-841-848-864-239 

Общ курс на лечение 14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка 

Направете 2 – 3 такива курса 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Герпес базовый / Херпес база 

Брой честоти: 13 

Честоти: 2950; 1900; 1577; 1550; 1489; 1488; 629; 464; 450; 383; 304; 165; 141  

52 минути 

Герпес TR / Херпес TR 

Брой честоти: 18 

Честоти: 2950; 322; 476; 468; 589; 664; 785; 822; 895; 936; 944; 1043; 1614; 1871; 2062; 

1489; 3742; 748  

36 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Герпес симплекс / Херпес симплекс 

Брой честоти: 50 

Честоти: 10000; 5000; 3176; 2489; 186; 372; 427; 446; 465; 484; 503; 522; 541; 560; 579; 

598; 617; 636; 655; 674; 693; 712; 731; 750; 769; 788; 807; 826; 845; 864; 883; 902; 921; 

940; 959; 978; 997; 1016; 1035; 1054; 1073; 1488; 1550; 1568; 1644; 1865; 1909; 2976; 

5310; 5952  

1 час и 52 минути 

Экзема (кожные проблемы, включая герпес) / Екзема (кожни проблеми, включително 

херпес). 

Брой честоти: 4 

Честоти: 727; 787; 5000; 1550  

8 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Герпес генитальный / Херпес генитален 

Брой честоти: 9 

Честоти: 141; 878; 898; 5310; 440; 171; 660; 590; 1175  

18 минути 

Атеросклероз (+герпес зостер и хламидия) / Атеросклероза (+герпес зостер и хламидии) 

Брой честоти: 48 

Честоти: 7543; 7521; 4710,4; 3773,2; 3760,2; 1886; 1880; 943,3; 940; 620; 479; 471,6; 

470,9; 941,8; 3767,2; 7160; 3343; 2431; 2323; 1577; 1544; 958; 934; 787; 786; 738; 718; 

716; 686; 668; 643; 576; 574; 573; 572; 563; 554; 542; 453; 446; 436; 425; 423; 411; 345; 

333; 223; 134 

1 час и 36 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Герпес зостер (Опоясывающий лишай) / Херпес зостер (Опасващ лишей) / 
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Брой честоти: 7 

Честоти: 1557; 574; 1900; 1550; 727; 787; 880 

14 минути 

Герпес зостер / Херпес зостер 

Брой честоти: 12 

Честоти: 2720; 2170; 1865; 1800; 1600; 1550; 1500; 880; 802; 787; 727; 20 

24 минути 

Герпес симплекс I (Стоматит) / Херпес симплекс I (Стоматит)  

Брой честоти: 8 

Честоти: 465; 677; 702; 787; 234; 278; 568; 672  

16 минути 

Вирус Эпштейна  - Бара / вирус Епщайн-Бар 

Брой честоти 23 

Честоти: 8768; 6618; 1920; 1032; 1013; 880; 825; 787; 778; 776; 774; 738; 727; 669; 667; 

663; 660; 465; 428; 274; 253; 172; 105 

46 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Вирусы общие TR 1 / Вируси общи TR 1 

Брой честоти: 26 

Честоти: 10000; 7344; 5000; 2950; 2900; 2650; 2600; 1550; 1234; 430; 620; 624; 646; 866; 

5148; 2213; 1918; 742,4; 303; 23,2; 20; 864; 790; 690; 610; 470 

52 минути 

Вирусы общие TR 2 / Вируси общи TR 2 

Брой честоти: 31 

Честоти: 484; 986; 644; 254; 30; 33; 6000; 599; 611; 613; 2127; 2080; 2050; 2013; 2008; 

2003; 2000; 1850; 880; 803; 800; 787; 727; 660; 484; 465; 440; 35; 500; 200; 68 

1 час и 2 минути 

Общ курс – 25 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ОЧИСТВАНЕ ОТ КАНДИДА И ДРУГИ ВИДОВЕ ПАТОГЕННИ ГЪБИ ПО 

СИСТЕМАТА НА ГЕНАДИЙ МАЛАХОВ 

 

Гъби-паразити и болестите, които те причиняват. 

От цялото многообразие на гъбички патогенни за човека се явяват само около 100 вида 

от всички тях. Това са микроскопични гъби, с размер по-голям от бактериите. За 

разлика от бактерии, те са добре защитени от въздействието на факторите на околната 

среда и се адаптират добре. 

По структура гъбичките могат да бъдат разделени в две групи - филаментозни (или 

плесени, или нишковидни) и дрожди. Първите имат структура по формата на нишки, а 

последните - по формата на кръгли клетки. 

Плесените са гъбични форми, които са широко представени в околната среда. Това са  

известните на всички плесени в продуктите, например в хляба, сиренето, конфитюра. 

Влакнестите плесенни гъбички (Aspergillus, Penicillium, Mucor, и т.н.) растат върху 

повърхността на субстрата на хранителни елементи. Те се размножават вегетативно в 

присъствието на кислород, за да образува филм, и при благоприятни условия - и "пух", 

който се явява спороносещ елемент на гъбичките. 

Спори – това са "семената" на гъбата. Такива спори съзряват и се освобождават в 

околната среда, попадайки на други субстрати. От една спора на гъбата в течение на 
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две седмици се формира "точка" плесен, бързо се разраства в кръг, като дава нов "пух", 

и цикъла се повторя. Растящата плесен бере от субстрата на хранителни вещества, а в 

него отдава свои жизненодейни гъбични токсини - микотоксини. Тези отровни, 

токсични вещества, не се унищожават чрез варене или нагряване на продукта. 

Попаднали в организма на човека и животните, те могат да причинят хронични 

отравяния - микотоксикоза. 

Токсините (отровите) на гъбите се натрупват в черния дроб и може да предизвикат 

неговото поражение. Освен това може да пострадат бъбреците и дори генетична 

система на човека. Следователно, не се хранете с мухлясала храна, както и с 

животински черен дроб, при който не само се натрупват микотоксини, но и други 

токсични вещества. 

Трябва да се отбележи, че освен микотоксини, в човешко патологично състояние важни 

са и другите елементи на плесенните гъби - спорите. Външно безвредният "пух" е в 

състояние да отделя във въздуха огромен брой семена, спори. Разбира се, голямо 

значение имат не по-малко плесенните гъби, растящи по хранителните продукти, 

колкото гъбите, живеещи по стените вътре и извън къщите и на дърветата.  

През есента и пролетта, по време на топлото, влажно време се наблюдава активно 

размножаване и образуване на спори на гъбичките. Голям брой спори, които са 

невидими за окото, както и прахови частици влизат в дихателната система и, в 

зависимост от размера на спорите, проникват синусите и се движат в големите, средни 

и малки бронхи и бронхиолите и дори дълбоко в белите дробове. Спорите на гъбите 

може да предизвикат микоалергоза при лица, предразположени към алергични 

заболявания, хрема, кашлица, и дори астма. При особено отслабнал организъм на 

хората, такива спори могат да причинят и инфекциозни гъбични процеси - микози: 

инфекция на ушите (отит на средното ухо), синусите (синузит), бронхит, пневмония. В 

зависимост от вида на гъбичките, патологично инфекциозният процес се нарича 

аспергилаза, пеницилаза, мукоза, микоза. 

Освен това, има още едно важно състояние на човека, свързано с гъбите – 

гъбоносителство - пренос на гъби в човешкото тяло, който никак не се проявява и не се 

съпровожда от инфекциозен процес. 

Гъби от рода Кандида (Candida) живеят само у човека - в лигавицата на устата и 

червата. Човекът е основния "резервоар" на този вид гъба в природата. Човекът и 

гъбичките съжителстват съвсем спокойно: толкова дълго, колкото човек има силна 

защитна система, гъбичките "спят", не се проявяват. Това състояние е 

"гъбоносителство" или "кандиданосителство". 

Ако, в организма на човека се случи поражение на защитната система или има 

възрастна физиологична незрялост на имунната система, гъбичките могат да се появят 

доста агресивно и да предизвикат инфекциозен процес - "Кандидоза" 

Детски болести, причинени от гъбички. 

Кандида също участва и в процеса на "заселване " на микроорганизми в червата. 

По време на първия месец от живота,  стерилните черва на детето се "заселват" от 

микробите, които то среща в окръжаващото го пространство. Затова е много важна 

ролята на кърменето, защото кърмата помага на детето да "избере" и остави само тези, 

микроорганизми в червата, които са необходими. Децата, които са изкуствено хранени, 

родени преждевременно или от първия месец на живота си имат  различни заболявания, 

"заселват" своите черва с различни патогенни микроорганизми - стафилококи, 

стрептококи и гъбички дрожди. Резултатът от този процес се явява в изменящия се 

характер на изпражненията - диария или, обратно, запек, появява се слуз и зелен цвят 

на изпражненията. У детето възникват колики, то плаче, извива краката, защото от 

честите воднисти изпражнения кожата около ануса, по задните части и в областта на 
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слабините е засегната. Особено за това допринасят памперсите. Те създават 

благоприятна среда за развитието на гъбички. "Парников ефект" на памперсите - топла, 

влажна среда, хранителни вещества в изпражненията и първоначално увредена кожа. 

Защо гъбички Кандида не се размножават? 

По този начин, у децата в първия месец от живота си, могат да изпитат кандидоза на 

лигавиците, кожата и червата, която може да има както преходно естество, така и да се 

превърне в постоянно сериозно заболяване, което изисква лечение от специалист – 

лекар - муколог. 

В ранна детска възраст на здраво бебе, особено кърмено, кандидоза не може да се 

развива. Ако млечницата, която за първи път се появява в рамките на 2-3 месечната  и 

по-голяма възраст, веднага след края на лечението отново и отново рецидивира, то 

следва да се разглежда като сигнал за проблеми и повод за обръщане към специалист. 

Ако, не е възможно бързо да се обърнете към лекар, то до обстоен преглед на такова 

дете, не може да бъде направена ваксина. Повторната поява на млечница обикновено 

показва незрялост или нарушение на имунната система, особено от страна на местната 

система за защита на лигавицата. Направената ваксина без предварително преглеждане 

няма да даде желания резултат: имунитет към инфекции не се развива, а кандидозата 

може да се разпространи. Такива деца трябва да се изследват не само в муколог, но 

също така и от имунолог. 

Рецидивиращата млечница при бебета може да бъде причина за поражение на ноктите  

на ръцете. Това се среща при деца, които предпочитат да смучат своя палец: нокътната 

плочка се деформира, удебелява, около нокътната дъга е червена, а под него се 

открояват бяла заквасена маса. 

В тази възраст също може да се появи особено възпаление на кожата, причинено от 

гъбички кандида, с типична локализация в перианалната област. Появата на болестта 

зависи от грижите за децата, които носят памперси и състоянието на чревната 

микрофлора. 

За чревната дисбактериоза с преобладаващ растеж на гъбички Кандида се 

характеризира със запек. У децата с тази патология може да се развие също поражение 

на пикочните пътища с гъбички Кандида: у момичета - кандида вулвит, у момчета - 

баланопостит (в областта на отвора на уретрата се появяват червени и бели заквасени 

нападения). Тези явления не могат да безпокоят бебето, но понякога те са съпроводени 

от сърбеж и болка при уриниране. В тези случаи, също трябва да се консултирате с 

лекар – муколог. 

В по-късна възраст, гъбичките Кандида рядко причиняват инфекциозни патология, но 

може да предизвикат алергични заболявания. Заселването на гъбички в червата, което  

напълно се контролира от растежа и укрепването на организма на детето, е причина за 

така наречената ендогенна (вътрешна) сенсибилизация. Кандида представляват цял 

комплекс от алергенни вещества, протеини и въглехидрати, които при лица, 

предразположени към алергии, могат да причинят или да допринесат за алергични 

кожни лезии, лигавиците на дихателните пътища и червата. Ето защо, деца с алергични 

заболявания трябва да бъдат подложени на цялостна проверка, включително за 

възможна кандидоалергия. 

С възрастта, контактите на детето с различни алергенни вещества и микроорганизми, се 

разширяват. При контакт с плесенни гъбички може да се предизвика екзогененна 

(външна) сенсибилизация и да се яви като основа за развитието на алергични 

заболявания наред с други алергени (битов, цветен прашец, храна, епидермален и т.н.).  

Ако болното дете живее във влажна стая, чиито стени са покрити с плесен, 

заболяването възниква и се обостря през есента и пролетта, когато замърсяването на 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

въздуха със спори на плесенните гъбички е най-високо, е необходимо е да се проведе 

изследване за микоалергоза. 

 Ако вашето дете обича животните и лудува с котките и кучетата на двора, трябва да 

бъдете наясно с потенциалните кожни заболявания, причинени от гъбички, предавани 

от животни. Тези заболявания могат да бъдат предавани и от болни деца. Това също са 

плесенни гъби, но техния "резервоар" се явяват домашните любимци и хората. Те 

причиняват заболявания като микроспория, която поразява окосмената част на главата  

и гладката кожа, трихофития – патогени, които поразяват и ноктите и косата, и гладка 

кожа, и епидермофития с поражението на нокти и гладка кожа. 

Микроспория - херпес зостер  се развива у детето, което е в контакт с болно животно 

или болно дете. В точката на контакт (ръце, лице, крака) възниква едно или повече 

закръглени огнища, бързо развиващи, ясно видими, с много високи люспести ръбове. 

Понякога огнищата изглеждат като множество пръстени, които се вмъкват в един. В 

областта на скалпа аналогични огнища са придружени с поражения на косата и появата 

им под форма на „пънове”. Кръговете се сливат и растат бързо в концентрични кръгове. 

Трихофитията също се характеризира с закръглени петна и по-дълбоки поражения на  

кожата. Кръговете по скалпа, се съпровождат със сплъстени космени огнища. От хората 

това заболяване се нарича "тения". При трихофитията може също да бъдат поразени 

кожата на краката и ноктите. 

Епидермофития - заболяване с характерни поражения на кожата под формата на 

лющене на кожата, придружено от силен сърбеж и подмокряне. При заболяване на 

ноктите е маркирана границата с участието на нокътната плочка, без да се уврежда 

околонокътния вал. Това е разликата между епидерматофита и трихофитията от 

кандидозата. 

Трябва да се отбележи, че в райони с горещ климат (страни в Африка, Северна и Южна 

Америка, Югоизточна Азия) в почвата се намират плесенни гъби, отнасящи се към 

особено опасен вид, тъй като те могат да причинят заболяване при първия контакт с 

човека. По името на гъбите и тяхното разпространение, заболяванията се наричат 

Североамериканска и Южноамериканска бластомикоза, хистоплазмоза и други. Тези 

гъби се размножават чрез спори, както и други влакнести (плесенни) гъбички. По време 

на прашни бури се разпространяват чрез спори по въздуха и попадат в горните 

дихателни пътища, което води до инфекциозен процес. 

Тежестта на заболяването зависи от защитните сили на организма: човек със силна 

имунна система може да се възстанови от остри респираторни инфекции (ОРИ), ако 

имат по-слаба  - може да се развие бронхит, пневмония и още по-тежка форма на 

заболяването. Понякога гъбичките могат да проникнат през увредената кожа на краката 

от земята при ходене бос, причинявайки локални кожни лезии и подуване на лимфните 

възли. Понякога спори от растителни листа, може да влязат в устната кухина и да 

причинят увреждания на храносмилателния тракт. 

Въпреки, че този проблем за жителите на нашата страна в момента не е актуален,  

някои семейства с деца отиват на почивка в страни с горещ климат и могат да бъдат 

заразени от тези гъбички. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-963-178-239-496 

ВТОРА СЕДМИЦА 

964-703-363-956-178 
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Продължителност на курса 14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – седем дни 

Грибки базовая / Гъбички база 

Брой честоти: 17 

Честоти: 2222; 1552; 1550; 1153; 1134; 1016; 880; 802; 787; 784; 727; 582; 465; 422; 254; 

72; 20 

34 минути 

Детокс грибки и плесень / Детокс на гъбички и плесен 

Брой честоти: 26 

Честоти: 336; 337; 146; 148; 152; 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 1505; 

1036; 3176; 676; 635; 465; 444; 440; 304; 306; 250; 63  

52 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Грибки и плесень / Гъбички и плесен 

Брой честоти: 39 

Честоти: 4442; 2411; 1833; 1823; 1333; 1155; 1130; 1016; 942; 933; 886; 880; 866; 784; 

774; 766; 745; 743; 728; 623; 594; 592; 565; 555; 524; 512; 464; 414; 374; 344; 337; 321; 

254; 242; 222; 158; 132; 802; 834  

1 час и 18 минути 

Дисбактериоз (грибки) / Дисбактериоза (гъбички) 

Брой честоти: 7 

Честоти: 465; 880; 787; 727; 95; 125; 20  

14 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Грибки ног / Гъбички по краката 

Брой честоти: 14 

Честоти: 200; 727; 787; 880; 5000; 644; 766; 464; 802; 1552; 9999; 3176; 304; 379 

28 минути 

Паразиты (всеобъемлющая) / Паразитите (цялостно) 

Брой честоти: 35 

Честоти: 10000; 5000; 4412; 2720; 2400; 2112; 1864; 1550; 1360; 880; 854; 800; 784; 751; 

732; 728; 712; 688; 651; 644; 524; 465; 442; 422; 334; 240; 152; 128; 125; 120; 112; 96; 72; 

64; 20 

1 час и 10 минути 

Общ курс – три седмици с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ПРЕЧИСТВАНЕ ОТ КАНДИДА И ДРУГИ ВИДОВЕ ПАТОГЕННИ ГЪБИ 

 

Гъби-паразити и заболяванията, които те причиняват. 

От цялото многообразие на гъбите само около 100 вида са патогенни за човека. Това са  

микроскопични гъби, с размер по-голям от бактериите. За разлика от бактериите, те са 

добре защитени от въздействието на факторите на околната среда и добре се адаптират. 

 

КРЪВНИ ПАРАЗИТИ  

Паразитите и кръв 
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Както пише Надежда Семенова, добре известен автор на много книги за пречистване на 

човешкия организъм в книгата "Ние и паразитите": "Нашето здраве, а следователно и 

способността да издържа на различни болезнени фактори, поддържа имунната 

система." 

Имунната защита създава състоянието на кръвоносните съдове и кръвта, лимфна 

система, тънкото черво и т.н. 

Тънките черва, предназначени да осигурят имунитет, не може да изпълняват своите 

функции, поради натрупването на паразити, които живеят в тях. До 90% от чревните 

паразити обитават тънките черва - една порочна ситуация. Вместо да освободят кръвта 

от токсини, тънките черва сами стават източник на токсини, отпадъчни продукти в 

кръвта, лимфата. 

Лимфната система е претоварена с шлака, с която не успява да се справи, инфекцията 

под формата на вездесъщите едноклетъчни паразити - гъбички, трихомонас, хламидия, 

всеки път получава химичен удар под формата на антибиотици. 

Антибиотиците действат на едноклетъчните протозойни паразити като стимул да се 

включат в най-мощният инстинкт - репродукция. Други антибиотици предизвикват 

едноклетъчно "затъяване", те преминават в спяща форма, стават подобни на кисти 

(спори), недостъпни за антибиотици. С елиминиране на лекарствата от организма, 

едноклетъчните паразити се изравняват. Мощната им скорост на възпроизвеждане се 

нарича шизогония. 

При провеждане на местна антимикробна терапия в мястото на въвеждане, паразитите 

умират, подавайки сигнал на събратята си за съществуващата опасност, всички 

едноклетъчни уро - генитални зони отиват в тъканта, кръвоносните съдове и се 

установят в различни органи и системи, колонизиращи организма. Антибиотикът 

отново работи в полза на паразитите и против организма. Кръвта, при това, вече далеч 

не е стерилна. 

При всяко кръвопреливане ние прекъсваме своята лична естествена противопаразитна 

бариера. При въвеждането на чужда кръв или нейни кръвни телца - винаги ще има и 

паразитни инфекции. 

Състоянието на съдовете и кръвообращението се влошават поради токсини в кръвта и 

много ниско съдържание на силиций. Започва пълен енергиен и информационен 

дисбаланс на организма - това е болест на Райтер. 

Известно е, че липсата или изобилието дори на един от йоните в електролита на кръвта   

причинява отклонение на нормалното движение. При излишък на активен калций, 

последният калцира преди всичко кръвоносните съдове, като ги лишава от техните 

свойства - да бъдат гъвкави, да слушат мозъка и да изпълняват неговите команди. 

Калциевите шипове в стените на кръвоносните съдове стават "маяци" за неизползвания 

холестерол. Холестеролът просто като килим постила калцираните области на съдовете 

и намалява техният лумен. Така че, има атеросклероза и предпоставки за повишено 

налягане - хипертония. 

Именно холестериновите отлагания в кръвоносните съдове стават любимо 

местообитание за Трихомонас (Trichomonas), което е необходимо за самооплождане на 

паразитите. По стените на кръвоносните съдове възниква плака - колония на паразити. 

Ако, те поразят голяма площ съдове, особено коронарните - това е предпоставка за 

инфаркт, този процес обикновено се развива бързо. 

Помислете предварително за подобряване на имунитета и детоксикация! По-добре е да 

се предотврати, отколкото да се лекуват по-горе описаните явления! 

 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 
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По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

1027-1030-1024-239-798 

ВТОРА СЕДМИЦА 

1041-1049-178-703-363 

Общи курс две седмици, с задължително повторение на  цикла след двуседмична 

почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Паразиты детокс / Паразити детоксикация 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Паразиты в крови / Паразити в кръвта 

Брой честоти: 8 

Честоти: 847; 867; 329; 419; 635; 7391; 5516; 9889  

16 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Лимфа и детокс / Лимфа и детоксикация 

Брой честоти: 33 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5  

1 час и 5 минути 

Очистка крови / Очистване на кръвта 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2; 727; 787; 800; 880; 5000; 2008; 2127 

16 минути 

 

ТРЕТИ  ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Паразиты лимфы / Лимфни паразити 

Брой честоти: 2  

Честоти: 10000; 157 

4 минути. 

Паразиты базовая  всеобъемлющая / Паразити база, обхващаща  

Брой честоти: 32 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 524; 651; 644; 688; 

712; 732; 751; 800; 854; 1864; 728; 784; 880; 465; 2112; 2720; 4412; 5000; 10000 

1 час и 4 минути 

Общ курс три седмици с повторение на цикъла след двуседмична почивка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

ОЧИСТВАНЕ ОТ БАВНИ ВИРУСИ 

ОБОСНОВКА НА МЕТОДА 
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Ако въведете подкожно или мускулно екстракт от яйчен белтък или стерилизирано 

мляко, може да се предизвика локална инфекция. Чрез повтаряне на инжектирането 

няколко пъти, получават се леки или тежки инфекции, в зависимост от броя  инжекции. 

Това е - обща инфекция. Въпреки това, че яде мляко и яйца в продължение на години и 

десетилетия, човек не се разболява. И в двата случая, човешкият организъм  получава 

същия албумин, превръщането на който в протеинова молекула може да предизвика 

отравяне с протеинови токсини – птомаин  и кадаверин. 

В нормалната храна протеиновите токсини се неутрализират от храносмилателни 

сокове, ензими и безброй бактерии, които живеят в червата. Мъртви хранителни 

вещества като по чудо се трансформират в жизнена енергия и реставрирани части от 

цитоплазмата на клетките, т.е. живата структура на човешкия организъм. 

Всяко увреждане на лигавиците се съпровожда от проникване на патогенни 

микроорганизми през всички повредени страни. Микробите са постоянни жители на 

лигавицата на синусите, устата, гърлото, хранопровода и дебелото черво. Големите 

умове - Пастьор, Мечников, Безредка са установили като неоспорима истина: "Няма 

инфекция, която не е била причинена от микроби." 

Но, на смъртния си одър, Пастьор казва: "Микробите са нищо, всичко се решава от 

околната среда (почва)". Това означава, че първоначалното състояние на организма 

определя резултата от срещата на организма с микроби. 

Ключът към проблема - честа причина за замърсяване с патогенни организми и провала 

на имунната система, за да се премахне тази обща дисбактериоза: 

- венозен застой в цялостната система на венозния кръвоток; 

- хипоксемия и ацидоза с кислороден глад на клетките; 

- забавянето в общата циркулация на кръвта с намаляване на температурата; 

- недостатъчната температура на кръвта, която винаги е придружена от венозна 

конгестия, води до увеличаване обема на венозната кръв и намаляване на обема на 

артериалната кръв;  

- последната закономерност намалява количеството кислород, доставено за всички 

тъкани и органи, както и намалява разпределението на крайни продукти на 

метаболизма, натрупвани в кръвта, лимфата и в извънклетъчни течности. 

Прост метод за повишаване температурата на кръвта - с увеличаване притока на 

артериална кръв и по този начин увеличаване притока на кислород до тъканите и 

органите, помага за премахване на отпадъците, същият принцип помага за 

мобилизиране на защитната система на организма, очистване на организма от патогени 

и излекуване за много сериозни инфекциозни заболявания. 

Ако си припомним стандартните принципи за борба на имунитета от инфекция е ясно, 

че местното инфекциозно възпаление с протеинови токсини и други антигени 

унищожават фагоцитите. 

При обща инфекция (интоксикация) и общи заразни патогени организмът мобилизира 

всички свои енергийни резерви, което води до повишаване на температурата, 

недопускане на треска, като инсинератор, който унищожава всички вредни вещества, 

циркулиращи в кръвта, лимфата и извънклетъчните течности. Именно поради тази 

причина, получаването на общото затопляне на кръвта, е така ефективно за 

мобилизиране на резервите на имунитета и убива всички патогени. 

Ако, вие никога не сте възстановили своите естествените защитни сили и редовно като 

дете сте вземали антибиотици профилактично, и сте понижавали температурата, не сте 

давали на организма да се бори – организмът се е уморил и е загубил своите 

естествените защитни механизми. 

Организмът съществува  и в условия на синдрома на студената кръв - кислороден глад - 

ацидоза на венозен застой. Венозеният застой се формира бързо, с едновременното  
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натрупване в кръвта на фибрин,образуване на тромби,  венозно микровъзпаление на 

стените. 

При продължително съществуване на венозен застой и хипоксия (кислороден глад на 

клетките) се създават условия за образуването на некроза, сърдечен удар или дори 

инсулт. Огнища на клетъчна смърт се формират в почти всички органи, и в тези 

условия е възможно проникването и разпространението на всякакви патогени в 

предварителните некротични огнища – огнищата на некроза. 

Бактериолози считат самото нахлуване на микроби и вируси от външната страна като 

основната причина за появата на каквито и паразитни процеси. 

Ние вярваме, че без предварително венозен застой, без възпаление и некроза, инфекция 

на маса клетки е невъзможна. Нещо повече, в тези условия е възможен чисто вътрешен 

път за развитие на паразитни инфекции - от собствените пасивни огнища от останалите  

патогени. 

Така, както в старинна рамка, възпалението, некрозата и инфекциятата разменят 

местата си. И това изместване изисква рационална промяна на терапевтичния прием, 

използван при лечението на всяка болест - както соматични, така и явно паразитни. 

Вместо ваксини за имунизиране на организма, вместо намаляване на температурата, 

необходимо е преди всичко - да освободите тялото от венозен застой и хипоксия (прост 

метод за нагряване на кръвта). 

Топлината, поставена в близост, загрява кръвта, което води до откриването на безброй 

затворени кожни капиляри, освобождава организма от венозен застой, унищожава 

микробната флора, води до разпадане на некротичните огнища и екскрецията на 

техните продукти. 

Всички известни механизми за защита и детоксикация (фагоцити, аглутини, лизини) 

винаги присъстват в кръвната плазма, обезпечават пълното пречистване на кръвта и 

пречистване на лимфата и другите течности в организма. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-683-178-239-839-1039 

ВТОРА СЕДМИЦА 

684-679-884-860-1027 

Продължителност та курса - 14 дни с повторение на курса след двуседмична почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП - ПЕТ ДНИ 

Вирусы общие TR 1 / Общи вируси TR 1 

Брой честоти: 26 

Честоти: 10000; 7344; 5000; 2950; 2900; 2650; 2600; 1550; 1234; 430; 620; 624; 646; 866; 

5148; 2213; 1918; 742,4; 303; 23,2; 20; 864; 790; 690; 610; 470 

52 минути 

Температура крови очень низкая / Много ниска температура на кръвта 

Брой честоти: 1 

Честоти: 11 

5 минути 

Цитомегаловирус / Цитомегаловирус 

Брой честоти: 10  

Честоти: 126; 597; 629; 682; 1045; 2146; 2144; 2145; 8848; 8856 
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20 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Вирусы общие TR 2 / Общи вируси TR 2 

Брой честоти: 31 

Честоти: 484; 986; 644; 254; 30; 33; 6000; 599; 611; 613; 2127; 2080; 2050; 2013; 2008; 

2003; 2000; 1850; 880; 803; 800; 787; 727; 660; 484; 465; 440; 35; 500; 200; 68 

1 час и 2 минути 

Вирус папилломы 2 (MS & Auto-immune) / Вирус папилом 2 (MS & Auto-immune) 

Брой честоти: 7 

Честоти: 725; 2432; 243; 6353; 737; 844; 646 

21 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Вирус папилломы 3 (Cancer ureri) / Вирус папилом 3 (Cancer ureri) 

Брой честоти: 28 

Честоти: 45; 489; 847; 907; 256; 5657; 1011; 9258; 1051; 9609; 466; 110; 767; 404; 265; 

9609; 9258; 5657; 1051; 1011; 907; 874; 767; 489; 466; 404; 110; 45  

56 минути 

Вирус папилломы 1 / Вирус папилом 1 

Брой честоти: 15 

Честоти: 9609; 9258; 5657; 1051; 1011; 1003; 907; 874; 767; 489; 466; 404; 265; 110; 45  

30 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Герпес TR / Херпес TR 

Брой честоти: 18 

Честоти: 2950; 322; 476; 468; 589; 664; 785; 822; 895; 936; 944; 1043; 1614; 1871; 2062; 

1489; 3742; 748 

36 минути 

Герпес базовый / Херпес база 

Брой честоти: 24 

Честоти: 2950; 2062; 1900; 1614; 1577; 1550; 1489; 1488; 1043; 944; 895; 822; 785; 664; 

629; 589; 476; 464; 450; 383; 322; 304; 165; 141 

1 час и 12 минути 

 

ПЕТИ ЕТТАП – ПЕТ ДНИ 

Аденовирус базовая / Аденовирус база 

Брой честоти: 49 

Честоти: 10000; 7767; 7762; 7702; 7009; 7001; 6989; 5000; 4868; 2720; 2050; 1500; 1395; 

1062; 1060; 1034; 1009; 969; 968; 962; 959; 960; 952; 951; 942; 880; 1550; 802; 787; 768; 

728; 690; 660; 555; 523; 522; 1865; 444; 333; 300; 180; 160; 125; 95; 72; 120; 48; 26; 20 

1 час и 38 минути 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Ретровирус / Ретровирус 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2489; 465; 727; 787; 880; 448; 800; 10000 

24 минути. 

Лимфа и детох / Лимфа и детоксикация 
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Брой честоти: 33 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5 

1 час и 06 минути 

Общ курс – 1 месец с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

 

БИОРЕЗОНАНСНА ПРОГРАМА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОСНОВНИ ВИДОВЕ 

ТРЕМАТОДИ И НЕМАТОДИ ОТ ОРГАНИЗМА 

 

Сlonorhis – това е трематод (смукалник),  който поразява жлъчните пътища и 

панкреаса. Неговото плоско тяло е с дължина от 10-20 мм и ширина от  2-4 мм. В 

предния край тялото е изтънено, задния - тъпо заоблен. В предния край на тялото е 

разположена предната вендуза (смукало) с  диаметър 0,4-0,6 мм. Коремната вендуза с 

диаметър 0,4-0,7 мм се намира на границата на предната и втората четвърт на тялото. 

Храносмилателната система се състои от уста, намираща се във вътрешността на 

предната вендуза, фаринкса (гърлото), хранопровода и двата чревни клона, сляпо 

завършващи в задния край на тялото на паразита. Двата разклонени тестиса се намират 

в задната част на тялото на паразита, покриващ чревните клонове. Пред тестисите – са 

яйчника и семеприемника. Пред яйчника – матката пълна с яйца, изходния канал, който 

се отваря в предния край на коремната издънка. Яйцата на Сlonorhis са със жълто-кафяв 

цвят. Техният размер е 0,026 х 0,035 мм. 

Сlonorchis пребивава в жлъчния мехур и панкреаса. Продължителността на живот на 

Сlonorhis в човешките органи е до 25 години, а вероятно и по-дълго. Хората и 

животните се заразяват  с Сlonorhis чрез фекалната материя погълната от водни 

мекотели и риби. 

Човек се заразява при употреба на сладководна и необработена термично риба, 

съдържаща метацеркарии Сlonorhis. Друг начин на зараза няма. 

Клонорхозата (заболяване, причинено от Сlonorhis - китайския плосък чернодробен 

червей) е най-често разпространена в райони, където е възможно фекално замърсяване 

на водата, а населението яде сурова и полусурова риба. 

Болните от клонорхоза се оплакват от болки в дясното подребрие, в епигастриума. 

Понякога пристъпите от болка имат характер като на жлъчно-камени колики. Болката 

се излъчва към гърба, в дясната половина на врата, в областта на лявото подребрие 

(хипохондрия). Понякога повръщане, гадене, главоболие, замаяност, умора. 

Черният дроб се увеличава, уплътнява, болезнен е. Голям брой паразити водят до 

цироза и панкреатит. 

При клонорхозата обикновено се появяват тежки токсични и алергични реакции, 

дискинезия на жлъчните пътища и панкреатичните канали, нарушават се моторните и 

секреторни функции на стомаха и дванадесетопръстника. 

Личната профилактика се осъществява, като ядете риба, термично добре обработена. 

От голямо значение в борбата срещу Сlonorhis има познанието за биологията на 

паразитите, опазване на водите от фекално замърсяване, санитарна инспекция на 

заведенията за обществено хранене и заводи за преработка на риба, така че да не се 

допуска до потребителите заразена с Сlonorhis риба. Предпазни мерки ще победят и  

свинската тения: чистотата на територията на домакинствата и местата за отглеждане 

на свинете. Месото трябва да се вари до пълна готовност (вареното свинско месо при 

разрез е бяло, говеждото - сиво). Да не се яде или пробва сурово месо, кайма. 
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Paragonimus и Парагонимоза  

Paragonimus – паразитен червей, предимно засягащи дихателните пътища. 

Открит и описан в края на XIX век. 

Заболяването, причинено от този паразит - парагонимоза. 

Paragonimus – трематод с червено-кафяв цвят, яйцевидна форма, с дължина 7,3-13 мм, 

ширина 4-8 мм, дебелина  3-5 мм. Повърхността на тялото на хелминита е покрита с 

шипове. Предна вендуза (смукалото) е разположена в предния край на тялото, а 

коремната - в близост до средата на тялото. Фаринкса (гърлото) и хранопровода са 

кратки. Чревните клонове водят към задната част на тялото. Тестисите и яйчниците са с  

дялове. Матката е странично от коремната вендуза и задния край в който се намират 

гениталните пори. Яйцата са златисто-кафяви, с овална форма. Размерът им е 0,08-0,118 

х 0,048-0,060 мм. 

На стадия на полова зрялост паразитите Рaragonimus попадат в тялото на котки, кучета, 

прасета и диви животни. Те се локализират главно в малките бронхи, в плеврата, 

диафрагмата, в панкреаса, червата, в лимфните съдове, простатата, кожата, черния дроб 

и мозъка. 

Междинните гостоприемници на Рaragonimus - миди, сладководни раци, ракообразни. 

Хората и животните се заразяват  с Рaragonimus чрез фекалната материя попаднала във 

водата. 

При поемането й от миди, мидите се заразяват, а след това те са изядени от раци и   

ракообразни. А от тях вече се заразяват хората. 

Парагонимозата преди се е срещала само в Далечния изток, но сега това е доста често 

срещано заболяване. 

Тя започва с кашлица сутрин с малко количество храчки. Във времето кашлицата се 

засилва, количеството храчки се увеличават и се появява в тях смес от кръв и 

жълтеникаво - кафяви бучки с яйца на паразити. В леки хрипове, се чува шум и триене 

на плеврата. 

В тежките стадии на инфекцията възникват главоболие, повръщане, замъглено 

виждане, брадикардия, калцификация в белите дробове: червеите ядат силиция, 

осигуряващ еластичността на белодробната тъкан. Основната проява на парагонимозата 

са токсични и алергични реакции, а също и механично въздействие на трематодите  

върху органите. Хелминитните Paragonimus мигрират с кръвта и лимфата в различни 

органи и ги поразява. Парагонимозата винаги се съпровожда от вторична инфекция 

(микромикоза). 

 

Fasciola  и фасциолоза  

Fasciola - чернодробен метил  – трематод (смукалник), поразяващи жлъчните пътища. 

Заболяването,  причинено от този червей се нарича фасциолоза. 

Fasciola имат плоско, с форма на лист тяло, с дължина 20-30 мм и ширина 8-12 мм. 

Предната част на тялото е покрито с бодли и вентрално (коремно) разположена вендуза 

(смукало). В предната вендуза е устата, която води до фаринкса (гърлото). От гърлото и 

хранопровода водят начало два клона с множество чревни канали. Тестисите и 

яйчниците са разклонни. Розетковидната матка се намира между коремната вендуза  и 

яйчниците. Яйцата са с жълтеникаво-кафяв цвят с удебелена черупка на полюсите. 

Размерът им е 0,130-0,145 х 0.07-0.09 мм. 

Половозрелите Fasciola живеят в черния дроб на човека, кравите, козите, конете, 

прасетата и т.н. Те живеят от 3 до 5 години. Междинните гостоприемници са различни 

черупкови организми, основният източник на инфекция за болните животни. От 

изпражненията на болни хора и животни яйцата на Fasciola отиват в околната среда, 

във водата. След 4-6 седмици, има поредица от трансформации на яйца в ларва 
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Адолескариите (адолескарий = метацеркарий + циста), се поглъщат от животните чрез 

водата и тревата. 

Попадналите в организма с храната и водата адолескарии разкъсват  цистата и по 

кръвен път се предвижват към черния дроб. След 3-4 месеца те достигат полова 

зрялост. При движение Fasciola уврежда тъканта на черния дроб и секретират 

протеолитични вещества, които разрушават клетките на черния дроб. 

Шиповете по тялото на Fasciola и техните смукала унищожават филтриращата  

чернодробна тъкан. 

Топки от тези червеи може напълно да запушат филтриращите отвори и жлъчните 

пътища. Токсините от тяхната жизнедеятелност предизвикват алергични реакции. 

Fasciola прониква в панкреаса, рязко се променят функциите, раздразва се инервацията. 

Токсините и механично раздразване в черния дроб потискат функциите на стомашно-

чревния тракт. 

 

Шистозомиаза 

 

Schistosoma – четири вида разделнополови трематоди. Заболяването се причинява от 

тях, нарича се шистозомиаза. Schistosoma паразитират в кръвта, където женските 

снасят яйца, които преминават през стените на кръвоносните съдове в тъканите на 

червата или пикочния мехур и се изхвърлят във външната среда с изпражненията или 

урината. Ембрионите вътре в яйцата на Schistosoma отделят специална отрова, която 

разрушава тъканите на органите. Междинен гостоприемник на Schistosoma са 

сладководни охлювчета. 

При хората младите червеи мигрират от венозната кръв в коремната кухина, където 

расте до полова зрялост. Огнища на шистозомиаза са стоящите води, бавно движещите 

се реки и потоци, напоителните канали и оризовите полета. 

Основният източник на инфекция - болен човек, изпражнения и урина, които съдържат 

хелминти яйца, замърсени водни басейни. Заразяването става при къпане, работа и 

пиене в замърсени води. 

При болестта шистозомиаза възниква дерматит, а след това токсично-алергични 

реакции в резултат на постъпване на токсини от хелминти и техните продукти от 

разпада; механични повреди на тъканите чрез мигриращите ларви, половозрелите 

индивиди и техните яйца. 

Според експерти, шистозомиаза винаги води до рак на вътрешните органи. Най-често 

срещаният представители на Schistosoma са урогениталния хелминит. 

Причинителят на пикочната шистозомиаза – е двуполов. Мъжкият е с дължина  4-15, 

ширина - 1 мм, женската е с дължина 20, ширина - 0,25 мм. Яйцата са овални, с шип на 

единия от полюсите, размерите им са 0.12-0.16 х 0,04-0,06 мм. 

Локализира се в порталната вена, във вените на мезентериума и пикочния мехур. След 

оплождането, хелминтите се движат в малките кръвоносни съдове на пикочния мехур, 

репродуктивните органи, където женската снася яйца  и екскретира в урината. 

Хелминтите живеят до 26 години. При поражение с шистозомиаза, човек може да 

почувства остра болка, като убождане с игла. 

При мигриращи ларви се наблюдава повишена температура, сърбеж и обрив на кожата. 

И тогава идва латентен период на развитие (приблизително 3 месеца). След това се 

проявява слабост, неразположение, увеличение на черния дроб и далака. 

Появява се кръв в урината, отначало капки в края на уринирането, а след това кръвта 

може да бъде във всички проби урина. 

Обикновено се наблюдава възпаление на лигавицата на пикочния мехур и оток на 

устието на уретера. По-късно се появяват калцифицирани бучки от хелминти яйца и 
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полипозни образувания. Проявяват се пиелонефрит, камъни и фистула на пикочния 

мехур. 

Шистозомиаза при жените проявява колит с загрубяване на вагиналната лигавица, 

появата на пукнатини и полипи на шийката на матката. 

При мъжете, заболяването  води до проявява на простатит, поражение на тестисите и 

семенните мехурчета, псевдоелефантиаза на гениталите и колит. 

2  актуални нематоди (кръгли червеи) 

Анкилостомиаза (анкилостома - Ancyclostoma duodenale и некатор - Nekator 

amerikanus) 

 

Заболяването е обединено под общото наименование Анкилостомиаза, причинено от 

два вида нематоди: Кривоглав червей (Ancyclostoma duodenale), некатор американус 

(Nekator amerikanus), които живеят в дванадесетопръстника и червата, имат сходна  

структура, жизнен цикъл и влияние върху човешкия организъм. 

Заболяването от анкилостомиаза се среща главно в Южна Европа (Италия, 

Португалия), в Югоизточна Азия; а от некатор - в Източна Африка, Южна Америка, 

Азербайджан, Грузия, Туркменистан. 

Инфекцията често се случва, от март до октомври. 

Източници 

Източници за заболяването анкилостомиаза са болни хора, кучета и котки. 

Естествената податливост на хората е висока. Ендемични огнища се образуват в 

каменовъглените мини и минни рудници при висока температура на околната среда, 

влажност и лоши санитарни условия. 

Рисковите групи включват: миньори, селскостопански работници, градинари. 

Начини на заразяване 

Механизъм на заразяване - фекално-орален и контакт. 

Най-често заразяването се случва, когато човек ходи по земята с боси крака, или лежи 

на земята, както и през кожата, когато обработва почвата. Ларвите на анкилостомите 

търпеливо чакат времето си, щом бъдат настъпени с бос крак, те веднага се внедряват в 

организма през порите на кожата. 

Също заразата с анкилостоми е възможна чрез употребата на замърсени зеленчуци, 

плодове, билки. 

Опасен за окръжаващите е болен човек или животно, 8-10 седмици след заразяването, 

когато започва изхвърлянето на зрелите яйцата на Ancylostoma от тялото с фекалиите. 

Формите на съществуване 

Жизненият цикъл на анкилостомите започва с попадане на яйца в почвата с 

изпражненията. По-нататъшно развитие на паразита се извършва при температура от 

28-30 ° С 

Ларвите се движат активно в почвата в хоризонтална и вертикална посока. При 

съприкосновение на човешката кожа с почвата ларвата, привлечена от топлината на 

тялото, активно прониква в организма на гостоприемника чрез кожата. 

След това ларвите на анкилостомите проникват в кръвоносните съдове и се придвижват 

в дясното предсърдие, а след това в белодробната артерия и белодробни алвеоларни 

капиляри. Разрушавайки стената на капилярите, те влизат директно в алвеолите и след 

това проникват по дихателните пътища в гърлото. 

При преглъщането на човека, ларвите заедно със слюнката попадат в червата му. С  

гълтане на храната, паразитите се отправят в стомашно-чревния тракт, където 

пътуването им най-накрая завършва - възрастните паразити узряват в тънките черва, 

където анкилостома може да живее до 6 години. 

Произведените от тях ларви излизат навън с изпражнения. 
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Симптомите на болестта 

Инкубационният период продължава 40-60 дни. Симптоматика зависи от начина на 

проникване на паразита в организма. В повечето случаи, броят на паразитите 

проникнали в тялото е малък и затова заболяването протича без симптоми. 

С проникването на ларвите чрез кожата, заболяването анкилостомиаза протича с  

алергични проявления: 

сърбеж на кожата, 

различни видове обриви на фона на бледа кожа (обикновено на краката), които 

продължават да съществуват в продължение на няколко месеца. 

Масивната инвазия води до оток на крайниците. При миграцията на ларвите през 

дихателните пътища възможни са катарактни явления, поява на недостиг на въздух, 

катар, хрипове, развиване на бронхит, пневмония, плеврит. 

На по-късен етап, при попадане в стомашно-чревния тракт, развива се дуоденит с 

гадене, киселини, коремна болка, често придружени от диария. 

Последствия от паразитизма 

При хроничната анкилостомиаза се проявяват: слабост, виене на свят, болки в 

епигастриума, загуба на тегло, отоци. 

Ancylostoma се храни с кръв, като се прикрепя със зъби към лигавица на чревната стена, 

на мястото на закрепване се образуват язви, достигащи до 2 см в диаметър. В резултат 

на хронична загуба на кръв се развива хипохромна желязодефицитна анемия, намалява 

кръвния протеин (хипоалбуминемия). 

Тя засяга централната нервна система, появява се сънливост, изостава се в умственото 

и физическото развитие. 

Тежките случаи могат да бъдат фатални. 

Методи за диагностика 

Диагностика на заболяването анкилостомиаза чрез лабораторно изследване за 

откриване на яйца на паразити в изпражненията. 

Лечение 

Обезпаразитяването се извършва с нафтамон, комбантрин (пирантел) или левамизол 

(декарис). 

Курсовете с обезпаразитяващи медикаменти обикновено са придружени от странични 

ефекти: синдром на интоксикация, гадене, повръщане, диария, коремна болка, 

алергични реакции, нарушен състав на кръвта, неврологични заболявания. Така че 

често антипаразитните терапевтични курсове се провеждат в болница. 

Профилактика 

Провеждане на обезпаразитяване на шахтите и земеделските участъци. 

Санитарно - просветна работа сред населението в ендемични райони. 

Носенето на обувки в вероятните зони на замърсяване на почвата от фекална материя. 

Един месец след обезпаразитяване се препоръчва контролно копрологично проучване. 

Ежегодното изследването при анкилостомиаза се провежда в течение на 4 години. 

Курсове за лечение на порази този с лекарствени препарати имат сериозни странични 

ефекти: синдром на интоксикация, гадене, повръщане, диария, коремна болка, 

алергични реакции, проблеми с кръвния състав, неврологично разстройство. 

 

Стронгилоидоза (Strongiloidy, чревна угрица) 

Стронгилоидоза - заболяване, причинено от Strongilidoy, малък конецоподобен 

паразит, дълъг около 2 мм. Той се нарича още чревна угрица. 

Стронгилоидите (Strongiloidy) са разпространени на територията на Кавказ, Украйна, 

Централна Русия, в Централна Азия. 
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Патогена Strongiloidoy паразитира в организма на човека, заедно с Ancylostoma в 

горните части на тънките черва и дванадесетопръстника. 

Източници на заболяването стронгилоидоза 

Източници на заболяването се явяват заразени хора. 

Начини на заразяване 

Ако ларва Strongiloidoy патоген навлезе в човешкото тяло през устата със заразена 

храна или вода, миграцията обикновено се случва, и веднага се развива възрастна 

форма. Въпреки това, този метод на проникване на ларвите  е пасивно внедряване – 

среща се много по-рядко. 

Основният път на заразяване със Strongiloidoy е активно внедряване през кожата при 

ходене бос, обработка на земята. 

Форми на съществуване на патогените Strongiloidoy. В цикъла на развитие на 

Strongiloidoy настъпва промяна на свободнодвижещите се (в почвата) и паразитиращите 

(в организма на хората) поколения. Жизненият цикъл на този хелминт е много 

специфичен - той може да се проведе в човешкия организъм, без да навлиза в околната 

среда. При попадане в червата, женската патоген Strongiloidoy снася яйца, от които се 

развиват в ларви, които се внедряват в кръвоносните съдове, сърцето, белодробната 

артерия, алвеолите, бронхите, трахеята, гърлото, откъдето отново попадат в червата за 

да завършат своето развитие, и се превърнат в зряла форма. 

В червата, възрастните живеят 5-6 години. 

Симптомите на болестта стронгилоидоза  

За стронгилоидоза е характерна алергичната реакция под формата на уртикария. 

Strongiloidy имат особени пипала, които се закрепват към чревната лигавица и я 

повреждат. 

При стронгилоидоза има ясно изразени стомашно-чревни нарушения: болка в 

епигастриума, болка в дясното подребрие, подуване на корема, чревни колики. 

От страна на нервната система: главоболие, повишена нервна възбудимост, нарушения 

на съня. 

Последствията от стронгилоидоза за организма  

При миграцията с кръвния поток, ларвите повреждат стените на кръвоносните съдове, 

което води до кървене и язви във вътрешните органи. При тежка форма на 

стронгилоидоза се разви язвен колит. 

Методика за диагностика на стронгилоидоза  

Лабораторна диагностика на изпражненията и на дуоденалното съдържание, наличието 

на ларви на чревната угрица позволява да се постави диагноза стронгилоидоза. 

Лечение на стронгилоидоза 

Лечението на стронгилоидоза се провежда с медамин или тиабендазол (минтезол). 

Профилактика за стронгилоидоза: 

- провеждане на обезпаразитяване на замърсени земеделски земи, 

- санитарно – просветна работа за опасностите от ходене бос по земята. 

Курсовете за лечение на стронгилоидоза с лекарствени препарати имат сериозни 

странични ефекти: синдром на интоксикация, гадене, повръщане, диария, коремна 

болка, алергични реакции, нарушение на кръвния състав, неврологично разстройство. 

Тъй като основните видове трематодни паразити са в черния дроб и отделителните 

канали на панкреаса (клонорхи - Clonorchis, шистосоми - Schistosoma, фасциола - 
Fasciola), а два други – парагон - Рaragonimus  и шистозома - Schistosoma са въвлечени 

в процеса на дихателните органи и пикочните пътища, в тази програма са включени два 

от най-актуалните днешните видове нематоди – анкилостома  - Ancylostoma  (паразитна 

зона - сърце, кръвоносни съдове, тънки черва) и Strongyloides (съответно - паразитират 

пак там). 
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Именно едновременното им унищожаване  с устройството Биомедис, позволява 

пълното им премахване от органите на отделителната система - органите - филтри, 

отговорни за отстраняване на токсините. 

Биорезонансната програма срещу трематоди предлага широки възможности за 

оздравяване, за пречистване и възстановяване на организма. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

1024-1039-1039-1047-179-703 

ВТОРА СЕДМИЦА 

1041-1042-1043-1044-1049-239 

Общ курс – 14 дни, с повторени на цикъла след двуседмична почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Нематоды (глисты круглые) базовая / Нематоди (кръгли червеи) база  

Брой честоти: 23 

Честоти: 20; 104; 120; 128; 152; 240; 650; 688; 332; 422; 112; 721; 942; 3212; 732; 4412; 

543; 772; 827; 835; 4152; 5897; 7159  

46 минути 

Ленточные черви / Лентъчни червеи 

Брой честоти: 13 

Честоти: 164; 187; 453; 523; 542; 623; 843; 854; 1223; 803; 1360; 3032; 5522 

26 минути 

Ленточные черви вторичные / Вторични лентъчни червеи 

Брой честоти: 4  

Честоти: 142; 187; 624; 662 

8 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Круглые черви комплексные / Кръгли червеи комплекс 

брой честоти: 47. 

Честоти: 7159; 5897; 4412; 4152; 3212; 2720; 2322; 1372; 1113; 1077; 1054; 942; 835; 827; 

826; 822; 799; 776; 773; 772; 753; 752; 749; 746; 738; 732; 728; 722; 721; 698; 688; 650; 

543; 541; 535; 422; 380; 332; 240; 200; 152; 128; 120; 112; 104; 101; 20 

 - 1 час 34 минути 

НЕМАТОДЫ / НЕМАТОДИ 

Брой честоти: 1  

Честоти: 771 

2 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Стронгилоид / Strongyloides 

Брой честоти: 8 

Честоти: 332; 422; 721; 732; 749; 942; 3212; 4412 

16 минути 

Стронгилоид вторичный / Strongyloides вторичен 
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Брой честоти: 8 

Честоти: 380; 698; 752; 776; 722; 738; 746; 1113 

16 минути 

Трематоды (плоские черви) базовая / Трематоди (плоски черви) базова 

Брой честоти: 25.  

Честоти: 6766; 6672; 6641; 6578; 2150; 2128; 2082; 2013; 2008; 2003; 2000; 1850; 945; 

854; 846; 763; 676; 664; 651; 524; 435; 435; 275; 143; 142 

50 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Трематоды (плоские черви) в крови / Трематоди (плоски червеи) в кръвта 

Брой честоти: 8 

Честоти: 847; 867; 329; 419; 635; 7391; 5516; 9889 

16 минути 

Трематоды (плоские черви), печень / Трематоди (плоски червеи), черен дроб 

Брой честоти: 7 

Честоти: 143; 275; 676; 763; 238; 6641; 6672 

14 минути 

Трематоды (плоские черви) лимфа / Трематоди (плоские черви) лимфа 

Брой честоти: 1 

Честоти: 157  

2 минути 

Трихинелла / Трихинелоза 

Брой честоти: 5  

Честоти: 101; 541; 822; 1054; 1372 

10 минути 

Фасциола гепатика / Фосциола хепатика 

Брой честоти: 1 

Честоти: 275 

2 минути 

Филяриоз / Филариоза 

Брой честоти: 4 

Честоти: 112; 120; 332; 753 

8 минути 

Шистосома гематобиум / Schistosoma haematobium  

Брой честоти: 3 

Честоти: 847; 867; 635 

6 минути 

Шистосома мансони / Schistosoma mansoni 

Брой честоти: 2 

Честоти: 329; 9889  

4 минути 

Яйца глистов / Яйца на хелминти 

Брой честоти: 4 

Честоти: 793; 969; 164; 5243 

8 минути 

Общ курс – 20 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка  
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КАНДИДОЗА, МЛЕЧНИЦА (Candida) И ДРУГИ ПРОСТИ КАНДИДА  В 

ЧОВЕКА 

Кандидоза (Candida, млечница) 

 

Гъби паразити, които са много различни от всички други паразити. Това не са микроби 

и животни, а низши растения, приспособили се да живеят в или върху животното и в 

човешкия организъм, загубили способността за свобода - не паразитен живот. 

Подобно на други паразити - гъби не се стремят към свобода и никога няма да напуснат 

гостоприемника си доброволно. 

Кандидоза - това е често срещана гъбична инфекция, която засяга кожата, ноктите, 

лигавиците, причинена от дрождеподобни гъбички от родовете Histoplasma, 

Coccidioides, Blastomyces, Aspergillus, Mucor, Cryptococcus. 

Въпреки това, основната по честотата на гъбично поражение е чревната кандидоза, 

причинени от дрождеподобните гъбички Кандида (Candida) - едноклетъчни 

микроорганизми с размер 6-10 микрона. 

В различни условия кандида образуват бластомицети (бъбречни-клетки) и 

псевдомицели (нишковидни удължени клетки). По сложност лечението на всички  

кандидози представлява актуален проблем на съвременната медицина. 

Източници на гъбички Candida 

Дрождите кандида (Candida) са широко разпространени в околната среда. Те се срещат  

във всички страни по света и се явяват като причина за 8-10% от всички заболявания на 

стомашно-чревния тракт. 

Жизнеспособни клетки на Candida могат да бъдат намерени в почвата, водата, храната, 

и лесно могат да попаднат в: кожата, лигавиците на устата, червата, гениталиите, 

дихателния тракт. 

Активирането и развитието на кандидозно възпалителния процес, причинен от спада на 

имунната система и намаляване на броя на полезните чревни бактерии, се конкурират с 

гъбичките кандида (Candida). 

Сама по себе си, гъбичката кандида (Candida),  при добър имунитет, не предизвиква 

особено безпокойство, по-агресивна я прави именно недостатъчната реакция на 

имунната система и общото влошаване на здравето. 

Начини за зараза с Candida  

По-вероятно да страдат от кандидоза са: малки деца, възрастни хора, хора с имунни 

дефекти. 

Често болестта кандидоза е причинена от лечение с цитостатици, широкоспектърни 

антибиотици. 

Към групата на риск от развитие на Candida в организма се отнасят хората, страдащи от 

заболявания на ендокринната система: 

• захарен диабет, 

• автоимунен ендокринен синдром 

• хипотиреоидизъм, 

• затлъстяване 

• както и СПИН. 

Бързото размножаване на Candida може да настъпи при жени по време на прием на 

хормонални контрацептиви, при хора с онкологични заболявания, особено на фона на 

лъчева и химиотерапия. 

Кандидоза може да се развие при алергични и автоимунни заболявания, особено на 

фона на лечение с глюкокортикостероиди. 

При здрави хора, често се диагностицира кандидоносителство, чиято честота достига 

25% в устната кухина,  80% в червата. 
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Причина за кандидозен холецистит, също могат да бъдат камъни в жлъчните пътища, 

които често се явяват "резервоар" на гъбички Candida. 

Рискови фактори за чревна кандидоза: 

Хронични заболявания на стомашно-чревния тракт: 

• атрофичен гастрит, 

• хипоацидност на стомаха, 

• ахалазия, 

• язвени заболявания на хранопровода, стомаха, червата, 

• дивертикулоза, 

• полипоза, 

• гастроезофагеална рефлуксна болест, 

• ентероколит, 

• болест на Крон, 

• синдром на дразнимото черво, 

• дисбактериоза. 

Прием на антибиотици, цитостатици, хормони и други лекарства. 

Ендокринопатия (особен захарен диабет). 

По-голяма възраст (намалена активност на имунната система, атоничен запек). 

Поражение на лигавиците, устата и хранопровода: 

• протези, 

• наранявания, 

• сухота в устата, 

• употребата на хормонални инхалатори, 

• изгаряния, 

• езофагеална-стомашна тръба, 

• ендотрахеална интубация. 

Бременност. 

Новородените: 

• недоносени деца, 

• инфекция по време на преминаването през родовия канал, 

• функционална незрялост на имунната система. 

• Онкологични и хематологични нарушения (неутропения). 

• СПИН и ХИВ инфекция. 

• Тежки алергични заболявания. 

Форми на съществуване на Candida 

Различават се инвазивни и неинвазивни форми на кандидоза на храносмилателния 

тракт. 

При инвазивната кандидоза в първия етап микромицетите "прилепват" към клетките на 

лигавицата. Проникването на гъбички Candida е по-често в устната кухина, 

хранопровода, най-малко - в стомаха и червата. След това Candida се внедрява в 

лигавицата и тъканите. 

Цитопенията (понижаване на съдържанието на формиращите елементи на кръвта) 

позволява на кандида (Candida)  да достигне кръвоносните съдове, да ги унищожи и 

циркулира в кръвния поток. 

Тази стъпка се нарича кандидемия, която води до образуването на огнища на инвазивна 

кандидоза в органите (черен дроб, далак, бели дробове). 

Неинвазивната кандидоза се дължи на интензивното размножаване на Candida в 

чревния лумен. Чревната абсорбция на ендотоксин и метаболитни продукти от Candida 

причинява интоксикация и имунопатологични промени. В лумена на червата 

интензивния растеж на микромицетите намалява нормалната чревна микрофлора. 
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Симптомите на заболяването кандидоза 

Симптомите на кандидоза са толкова различни, че всеки орган и всяка система може да 

бъде засегната пряко от гъбичката кандида (Candida), или токсините, които 

произвежда. 

Прониквайки в пространството на чревната тъкан, кандида (Candida) да предизвика 

язвени дефекти и некроза на тъканта на хранопровода, стомаха и червата, докато има 

примес на кръв и слуз в изпражненията. 

В резултат на жизнената си дейност кандида (Candida) постепенно развиват 

гастроентерит с подуване на корема, редки пенести течни изпражнения, гадене, 

повръщане, спазмени болки в корема. 

Размножените в червата гъбички от рода Candida стимулират възпалителния процес, 

който протича също така в областта на половите и пикочните органи, като причинява 

дискомфорт - парене и сърбеж. Засегнатите повърхности лесно се покриват с вторична 

инфекция. 

Постоянното присъствие на гъбичките Candida в червата е косвена причина за алергия. 

При кандидозна инфекция организма синтезира прекомерни количества 

имуноглобулин клас IgE, което се проявява под формата на симптоми на гъбични 

алергии - астма, уртикария, атопичен дерматит. 

В резултат на жизнената дейност на Candida обикновено се развива чревна 

дисбактериоза, нарушена функция на имунната система. 

Методи за диагностика и откриване на Candida. 

Диференциалната диагноза на кандидоза и кандидоносителството в червата 

представлява определена трудност. Доста често срещана грешка - диагностиката на 

кандидоза е само въз основа на разкриването на факта на растежа на дрожди от гъбички 

кандида (Candida) в изпражненията. Междувременно този факт може да се отрази на 

преходно кандидоносителство. 

Диагнозата на чревната дисбактериоза със свръхрастеж на гъбички от рода кандида  

(Candida) се установява при наличие на чревния синдром диспепсия и лабораторното 

потвърждаване на чревната дисбактериоза чрез микроскоп или перорално и 

езофагеално изследване на културите  по лигавицата, стомашното и чревно съдържание 

на присъствието на кандида (Candida). 

В момента особено обещаващи са видео информациите от ендоскопските изследвания - 

спектроскопия и флуоресцентната ендоскопия. 

Лечение на кандидоза 

При лечение на чревна кандидоза се включват следните направления: 

• за лечение на основното заболяване в съответствие с приетите стандарти 

(противогъбични средства); 

• назначаването на про- и пребиотици и имуномодулиращи средства; 

• дието терапия. 

Обикновено, при въздействие върху гъбичките от рода Candida, химическите 

лекарствени препарати имат странични ефекти: 

• гадене, 

• повръщане, 

• диария, 

• главоболие, 

• сърбеж. 

Но, по-важното е, че започват да се появяват по-стабилни форми на кандида (Candida)! 

Профилактика за развитие на кандида (Candida) в организма 

Общите принципи за предотвратяване на чревна кандидоза могат да бъдат представени, 

както следва: 
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• Назначените антибактериални средства се отразяват негативно на нормалната чревна 

микрофлора, само в случаите на остра необходимост, поради естеството на 

заболяването и чувствителността на бактериалния патоген. 

• При възможност да се отказват назначените широкоспектърни антибиотици, които са 

особено активни срещу анаеробни микроорганизми. 

Рисковите групи (напреднала възраст, хоспитализация, имунодефицитни състояния) и 

при пациенти, предразположени към чревна кандидоза, е целесъобразно едновременно 

с назначаването на антибактериални противогъбични средства да се назначават и 

антимикотични средства, пробиотици, ентеросептици. 

Гъбичките кандида (Candida) повече от другите организми са чувствителни на 

високото съдържание на захар и въглехидрати - това е благоприятен фактор за тяхното 

развитие. Поради това, в периода на лечение с антибактериални средства се препоръчва 

диета с ограничаване на въглехидрати (захар, сладки плодове, сладкиши, мед, мляко, 

зеле, фасул, квас, бира). Избягвайте консумацията на храни, съдържащи дрожди, 

например в хляб и някои сирена. Много дрожди отделят вещества, които стимулират 

растежа на кандида. 

Курсовете за лечение на кандидоза с лекарствени препарати имат сериозни странични 

ефекти: 

• синдром на интоксикация 

• гадене, 

• повръщане, 

• диария 

• болки в корема, 

• алергични реакции 

• нарушение на кръвта, 

• неврологични заболявания. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-956-967-398-971-239 

ВТОРА СЕДМИЦА 

957-963-966-960-178 

Общ курс на лечение 14 дни, с повторение на цикла при необходимост след 

двуседмична почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Молочница (базовая v) / Млечница (база v) 

Брой честоти: 26 

Честоти: 72; 422; 582; 787; 1016; 2222; 1134; 254; 987; 986; 984; 982; 980; 974; 908; 906; 

878; 876; 873; 871; 866; 865; 864; 863; 861; 778 

52 минути 

Молочница (базовая) / Млечница (база) 

Брой честоти: 13  

Честоти: 72; 254; 375; 522; 876; 987; 414; 422; 465; 582; 787; 1016; 2222 

 26 минути 
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ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кандида + гельминтозы / Кандида + хелминти 

Брой честоти: 23 

Честоти: 3176; 2644; 1403; 1151; 943; 886; 877; 866; 762; 742; 661; 465; 464; 450; 414; 

412; 386; 381; 254,2; 120; 95; 64; 20 

46 минути 

Кандида альбиканс / Кандида албиканс (Candida albicans) 

Брой честоти: 11 

Честоти: 20; 60; 95; 125; 225; 414; 427; 465; 727; 787; 880 

22 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП -  ПЕТ ДНИ 

Кандида общая / Кандада обща 

Брой честоти: 55 

Честоти: 10000; 8146; 5000; 3176; 2489; 2222; 2182; 2167; 2128; 1550; 1403; 1395; 1276; 

1160; 1153; 1146; 1134; 1044; 1016; 928; 880; 877; 812; 802; 787; 751; 728; 727; 709; 696; 

688; 675; 650; 582; 580; 543; 465; 464; 442; 427; 422; 412; 381; 348; 240; 232; 225; 152; 

125; 116; 95; 72; 60; 58; 20 

1 час и 50 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кандида (+ паразиты базовая) Кандида (+ паразити база) 

Брой честоти: 16 

Честоти: 414; 464; 386; 877; 866; 886; 254,2; 381; 661; 762; 742; 1151; 450; 943; 1403; 

2644 

32 минути 

Кандидоз третичный / Кандидоза третична 

Брой честоти: 15 

Честоти: 880; 95; 125; 20; 60; 225; 427; 240; 650; 688; 152; 442; 8146; 751; 1146 

30 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Грибки базовая / Гъбички база 

Брой честоти: 17 

Честоти: 2222; 1552; 1550; 1153; 1134; 1016; 880; 802; 787; 784; 727; 582; 465; 422; 254; 

72; 20 

34 минути. 

Грибки ног / Гъбички по краката 

Брой честоти: 14 

Честоти: 200; 727; 787; 880; 5000; 644; 766; 464; 802; 1552; 9999; 3176; 304; 379 

28 минути 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Брой честоти: 39 

Честоти: 4442; 2411; 1833; 1823; 1333; 1155; 1130; 1016; 942; 933; 886; 880; 866; 784; 

774; 766; 745; 743; 728; 623; 594; 592; 565; 555; 524; 512; 464; 414; 374; 344; 337; 321; 

254; 242; 222; 158; 132; 802; 834 

1 час и 34 минути 

Общ курс – 1 месец с повторение на цикла след месечна почивка. 
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ЕЛИМИНИРАНЕ НА ТОКСОПЛАЗМА (Toxoplasma) И ТРИХОМОНАС 

(Trichomonas) 

T.Я. Свищева пише в книгата си „Трихомонас и Токсоплазма - опасен тандем” 

Токсоплазмоза - Трихомоназа - бич на нашето време. 

Ако някой си мисли, че този проблем не го засяга, са заблуждава. Внимателно 

прегледайте тази статия и ще разберете колко дълбоко тя касае и вас лично. Още през 

миналия век, професор Л.К. Коровицки (Одеса), пише: "Токсоплазмоза е изключително 

широко разпространено заболяване, но е малко известно на широкия кръг от лекарите." 

E.П.Koвалева (ЦОЛИУВ, Москва), пише: "това е изненадващо, че с такова глобално 

разпространение на токсоплазмоза, здравните власти му отделят малко внимание." 

И ако, през миналия век, официалната медицина имаше поне няколко оскъдни 

диагностични възможности за токсоплазмоза, то днес тя не разполага. Днес, като  

гарант за 100%-на точна диагностика на токсоплазмозата представлява диагностичният 

тест - полимеразна-верижна реакция (ПВР). Това могат да твърдят само хора, които не 

познават токсоплазмозата. Според ПВР токсоплазмоза почти няма. 

Но откъде, тогава са взели данни американските учени, че населението на САЩ е 

заразено с токсоплазма на 100%? 

Същите данни са представени от учени от Украйна и Русия. 

За съжаление, дори и учени, представящи такива данни, не са осъзнали, че практически 

всички тежки  и считащи се за неизлечими заболявания имат токсоплазмозен произход. 

Най-доброто доказателство за това, се явява противотоксоплазмозната ефективност 

(дори непълноценното лечение) в началото на заболяването. 

Всички ние, включително лекари и всички профили, ежедневно и масово се срещаме с 

токсоплазмоза, страдаме от това сами, без дори да го осъзнаваме. Токсоплазмата 

(Toxoplasma) причинява при мъжете плешивост, проблеми със зрението и зъбите. 

Ежедневно колко такива виждаме около нас, включително в средите на министри, 

банкери, президенти, крале и на останалата част от населението! Това е едно от 

проявленията на токсоплазмозния процес в тялото, което е видимо за всички. 

Сърдечно-съдови заболявания, включително кардиосклероза, варикозни разширени 

вени, облитериращ ендартериит - също токсоплазмоза. 

Много поколения лекари са обучени, че причина за развитие на сърдечно-съдовите 

заболявания е холестерола. 

Така че, защо тогава нито един от болните в света не е излекуван от кардисклероза въз 

основа на теорията на холестерола? А, лечението на заболяванията токсоплазмоза и 

трихомониаза напълно спира развитието на кардиосклерозата. Дори в указанията на 

едно от антипаразитните средства пишат, че лекарството е против аритмия. 

През последните години, американските учени са видели в развитието на 

кардиосклерозата инфекциозно начало и го приписват на вируси. 

Доста странна ситуация: причината са видяли в холестерола, сега във вирусите, а 

противопаразитното лечение е ефективно. Достатъчно вече сме се заблуждавали и 

трябва да погледнем реалните факти?  

От литературата на изследователи на токсоплазмоза, лекарите които никога не са 

я  виждали, благодарение на здравните организатори, могат да избират повече от 

50 заболявания, които са доказани като токсоплазмоза или 

противотоксоплазмозно лечение. Ето кратък списък за тях. 

Мастопатия при жените, 13-15%, от която завършва с рак на гърдата. За 

сърдечно-съдовите заболявания вече беше казано.  



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Болест на Даун, Паркинсон, Бехтерев, остеохондроза, енцефаломиелит, детска 

церебрална парализа, шизофрения. 

И точно на другия ден на медицински симпозиум в Лондон признали, че при поставяне 

на диагнозата шизофрения наистина не се крие факта, че я лекуват психиатрите. 

Остри и хронични заболявания на дихателната система в по-голямата си част - също са 

токсоплазмоза, острите респираторни заболявания, тонзилита, ангината много често са 

първите лястовици на ужасни проявления на токсоплазмозните процеси. 

Пораженията на опорно-двигателната система, включително артрит, полиартрит, 

поражението на урогениталната сфера, в това число половите разстройства, 

импотентността в болшинството са също токсоплазмозен генезис. 

Бъбречната амилоидоза, гломерулонефрита, цирозата на черния дроб и много други, 

също имат токсоплазмозно начало. 

Всички подготвителни етапи до появата на рак също се подготвят от токсоплазма 

(Toxoplasma). Защото съвременната медицина е абсолютно безсилна да се справи с 

различни тежки и нелечими заболявания. 

Между другото, от кардиосклероза страдаме абсолютно всички, започва от 25-30 

години. Това признание е на официалната медицина. Животът ни принуждава да 

видим, че именно токсоплазмата (Toxoplasma) ежесекундно разрушава нашата 

периферната и централната нервна система, потиска имунната система. Разрушава  

ендокринната сфера и причинява хормонални нарушения. Организира автоимунни и 

автоалергични процеси, организира разрушаването и мутациите на гените ни, и още 

много други. Именно тези процеси са в развитието на нашите тежки и нелечими 

заболявания. 

Надеждна и достъпна диагностика днес няма. Не съществува и надеждно лечение на 

токсоплазмоза и трихомониаза. Няма дори производство на най-необходимо лекарство 

токсоплазмин, което позволява да се излекуват дори напреднали случаи на 

токсоплазмозни процеси. 

Днес има всички предпоставки, както за съвременна диагностика, така и за адекватно 

лечение. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

1016-1017-1018-1019-7-178 

ВТОРА СЕДМИЦА 

1030-1027-1035-1042-239-703 

Общ курс  - 14 дни с повторение на цикла колкото е необходимо. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Лимфа и детох  / Лимфа и детоксикация 

Брой честоти: 33 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5  

1 час и 05 минути 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти: 17 
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Честоти: 15; 17; 337; 537; 625; 635; 654; 669; 676; 696; 751; 764; 835; 1335; 1434; 1524; 

2452 

 34 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паразиты лимфы / Паразити лимфи 

Брой честоти: 2 

Честоти: 10000; 157 

4 минути. 

Паразиты в крови / Паразити в кръвта 

Брой честоти: 8 

Честоти: 847; 867; 329; 419; 635; 7391; 5516; 9889 

16 минути 

Простейшие / Едноклетъчни патогенни микроорганизми 

Брой честоти: 3  

Честоти: 432; 753; 5776 

 - 6 минути 

Токсоплазма / Токсоплазма 

Брой честоти: 2  

Честоти: 434; 852 

4 минути. 

Трихомонада / Трихомониаза 

Брой честоти: 16 

Честоти: 414; 542; 610; 642; 652; 692; 800; 832; 845; 866; 942; 980; 728; 784; 880; 464 

32 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паразиты (основная альтернативная) / Паразити (основна алтернативна) 

Брой честоти: 20 

Честоти: 4122; 1522; 967; 942; 854; 829; 827; 749; 741; 732; 633; 605; 604; 591; 524; 422; 

411; 344; 172; 102 

40 минути 

Паразиты (базовая всеобъемлющая) / Паразити ( база цялостна) 

Брой честоти: 32 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 524; 651; 644; 688; 

712; 732; 751; 800; 854; 1864; 728; 784; 880; 465; 2112; 2720; 4412; 5000; 10000 

1 час и 4 минути 

Общ курс - 15 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ПАПКА 10 – ЧЕРЕН ДРОБ И ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА 

 

Черният дроб - най-голямата жлеза на човешкото тяло, тежи около 1,5 кг. Черният 

дроб се състои от две части: лява и дясна. Чернодробните клетки (хепатоцити) са 

филтър на организма, те очистват кръвта от токсични вещества и синтезират жлъчка.

  

Черният дроб неутрализира почти всички вредни вещества в тялото, постъпващи отвън 

и формира по време на метаболизма. Въпреки, че цитохромите неутрализират 

токсичните вещества, сами се унищожават в процеса на детоксикация, което води до 

разрушаване на черния дроб. 
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До нарушаване дейността на черния дроб водят също и нездравословният начин на 

хранене (твърде мазни храни, силно охладени напитки), злоупотреба с алкохол, 

хормонални промени (менопауза, бременност), затлъстяване, диабет, инфекции, 

емоционален стрес, промени, свързани с възрастта. Типични оплаквания са с чувство на 

тегло, гадене, киселини в стомаха, загуба на апетит, отвращение към мазни храни, 

запек, метеоризъм, диария, крампи или болки в корема. Програмите, включени в този 

раздел са предназначени за хранително подпомагане на черния дроб, за нормализиране 

на работата му. 

 

БРТ – ДЪЛБОКО ОЧИСТВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ 

 

Извадка от ИНТЕРНЕТ 

Въпрос: С какво се отличава програма Дълбоко очистване? 

ОТГОВОР: Дълбоко очистване – това е чернодробен дренаж, програма дренаж – това е 

стимулираща за всички органи - на имунната система, ендокринни, хормонални и 

отделителните органи, кръвоносната, логически конструирана и сериозна, а 

лимфодетокса позволява чрез лимфната система да се премахнат токсините. 

Програмата е предназначена за дълбоко очистване и премахване на токсините от тялото 

от различен произход. Програмата осъществява регулиране функцията на 

хепатобилиарната система. Програмата се използва за лечение и профилактика на 

цироза на черния дроб, токсични и инфекциозни увреждания на черния дроб, хроничен 

хепатит.  

Между другото, древните гърци смятат черния дроб за основен орган. С него свързват 

живота и любовта. Още тогава хората са знаели, че в черния дроб има стотици и хиляди 

процеси, от които зависи функционирането на всяка втора клетка и по този начин на 

целия организъм. 

Преди забавлението с нашите чернодробни вкусотии,  трябва да изясним, какво му 

харесва? 

Череният дроб обича чистотата и редът. Той запазва ред, както в себе си и така 

наоколо. Почти 95% от всички чужди вещества, които влизат в човешкото тяло, или са 

образувани вътре в организма в процеса на жизнедеятелността, детоксикирани в черния 

дроб. 

Черен дроб - любител на всичко ново. 

Нищо чудно, че тя се нарича "фабриката на тялото." Всички клетки получават 

строителен материал директно от черния дроб. Правилното и балансирано хранене с 

протеини, които съдържат комбинация от животински, растителни и минерален 

произход,  допринасят за бързото възстановяване на чернодробни уникални клетки. 

Здрав черен дроб - енергичен човек. 

За мен е огромно удоволствие, когато всичко около него "кипи". Ето защо той поема 

отговорност да извършва синтеза на енергия за живот и работа на всички системи и 

органи. Ако започнат проблеми с черния дроб, в организма веднага развива енергиен 

дефицит, и той не може да извърши нито една от своите функции. Той е един от 

основните участници на такива процеси като хематопоезата, храносмилането и 

усвояването на хранителни вещества. Ако изведнъж черния дроб не успее, тогава в 

рамките на 2-3 месеца ще настъпи тежко изтощение на тялото, поради липса на 

жизнено важни енергийни вещества, които не могат да бъдат асимилирани без 

жлъчката. 

Черен дроб - Фен на красота и хармония. 

По аналогия с китайската поговорка: "Нека всички цветя разцъфтят" - това означава, че 

всеки орган, може да живее в комфорт и да работи с пълна сила. За тази цел, той 
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внимателно следи хормоналния баланс и бързо неутрализира и извежда от организма 

всичко превишено. 

Черният дроб - много благодарен орган. 

Угощавайте го по-често с „моркови”  за да намали тежестта върху клетките и да 

помогне да се справят с инфекции и токсини - и вие скоро ще почувствате, че животът 

ви е много по-сладък. 

Пречистване на черния дроб - бързи факти 

Както вече бе споменато по-горе: 

Черният дроб е основната "химическа фабрика" на организма. Череният дроб силно  

влияе на цялостното здраве, мозъчната функция, качеството на съня, състоянието на 

кожата и на останалите характеристики на тялото. 

Следователно, здравето на черния дроб  е ключ за здравето на целия организъм. 

"Очистване на черния дроб. От научна гледна точка, очистването на черния дроб 

включва следните задачи: 

Подобрени методи на детоксикация на различни вредни вещества (токсини) в черния 

дроб, т.е. подобряване на самите клетки  на черния дроб с тяхната енергийна подкрепа. 

Подобряване на процесите на формиране и отлив на жлъчката, в края на краищата, с 

жлъчката от черния дроб се осигурява от изхода към чревната кухина на повечето 

токсини. 

Разтоварване на чернодробните клетки от излишната мазнина. 

Обновяване на жлъчните пътища от типичните паразити и  разтваряне на вече 

образувани камъни и пясък. 

След проведените задачи са отбелязани: 

Значително подобрение в общото състояние, увеличават се умствената и физическа 

работоспособност след 5-14 дни. 

Намаляването или изчезването на тежест, подуване на корема и други признаци на 

дискомфорт в десния горен квадрант (маркирани в 7-10 дни от началото на процеса на 

пречистване). 

Подобряване на преносимостта на алкохол и мазна нездравословна храна след около 2-

3 седмици от началото на цикъла. 

Припомняме ви, че алкохолът винаги засяга черния дроб. 

Подобряване на съня. Този ефект често се наблюдава през първата нощ, или 3-7 дни 

след началото на дейностите по очистване. 

Намаляване на раздразнителността, повишаване на настроението в рамките на 5-7 дни. 

Подобряване състоянието на кожата след около 3 седмици за възстановяване-

пречистване. 

Признаците на чернодробна дисфункция 

Нарушена чернодробна функция може да се появи както без симптом, така и 

съпровождана от следните характеристики: 

Болка, тежест, подуване и други признаци на дискомфорт в дясната му страна (горен 

десен квадрант); 

Намалена умствена и физическа работоспособност; 

Раздразнителност; 

Лош сън; 

Лоша преносимост на алкохол, мазни и други тежки храни; 

Груба кожа, сърбеж, екземи и други кожни проблеми. 

Подобрени процеси на детоксикация в черния дроб 

Значението на детоксикацията, че повечето токсини се превръщат в черния дроб във 

водоразтворими съединения, които се отделят в урината и жлъчката. 
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Чудото на детоксикацията е възможно благодарение на двуфазната система на 

детоксикация. 

Фаза 1 детоксикация: токсина се свързва с кислород. Токсинът, тъй като се запалва, 

става реактивен. 

Не случайно, "черен дроб" идва от думата "фурна" - този орган е с най-високата 

температура в човешкото тяло. 

Фаза 2 детоксикация: активирания токсин се свързва с детоксикаторно вещество и се 

отделя в урината или жлъчката. 

Фаза 1 детоксикация е свързана с образуването на реактивни кислородни видове, които 

са свободни радикали и увреждат черния дроб. 

Важна роля за неутрализирането на реактивни кислородни видове принадлежи на 

ензима супероксид дисмутаза (SOD). За работата на SOD е важен цинкът. 

За изпълнението на фаза 2 детоксикация са необходими вещества детоксикатори. Те 

включват, например, таурин. 

Подобряване на процесите на формиране и отлив на жлъчката. 

Жлъчката е необходима за изхвърлянето на повечето токсини. В допълнение, жлъчката 

е важна за смилането и усвояването на храна в червата. Усвояването на 

мастноразтворимите витамини (витамин А и Е, коензим Q10) и други 

мастноразтворими хранителни компоненти са възможни само благодарение на тяхното 

емулгиране с помощта на жлъчката. 

Ето защо, застоя на жлъчката (холестаза): нарушение на синтеза, изолация и отлив на 

жлъчката  е пагубен за състоянието на организма. 

За да се разбере как да се подобри процесът на жлъчката, е необходимо да се разбере 

как се образува и отделя жлъчката. 

Първо, изходната жлъчна киселина и други съставки, трябва да бъдат получени от 

кръвта към клетките на черния дроб. След образуването на жлъчни киселини и други 

компоненти жлъчката трябва да бъде готова да премине от клетките в черния дроб в 

жлъчните пътища (жлъчни канали). 

И в двата случая, компонентите на жлъчка трябва да преминават през клетъчната 

мембрана. Пропускливостта на мембраната за жлъчните компоненти зависи от 

следните фактори: 

Съотношението на фосфолипиди (лецитин) към холестерол, зависи от вискозитета на  

мембраната. Наличието на електрически заряд върху мембраната, заставя 

преместването на жлъчна киселина през мембраната на клетките на черния дроб. 

За да стане разтворима, жлъчна киселина трябва да бъде готова да се свържете с 

глицин и таурин (холовата киселина се превръща в глихолова и таурохолова 

киселина). И тук е важно съотношението на глицин и таурин. Със своя спад 

(намаляване таурин) свойствата на жлъчката се развалят. 

Функциите на жлъчката 

Жлъчката обслужва няколко важни функции. 

Емулгира мазнини, правейки водоразтворима мастна киселина. 

Тя насърчава усвояването на триглицериди и образуването на мицели и хиломикрони. 

Тя активира липаза. 

Тя стимулира подвижността на тънките черва. 

Деактивира пепсина в дванадесетопръстника. 

Тя има бактерициден и бактериостатичен ефект върху чревната флора. 

Тя стимулира пролиферацията и десквамация на ентероцитите. 

Тя подобрява хидролизата и усвояването на протеини и въглехидрати. 

Тя стимулира производството на жлъчка и жлъчоотделяне. 

Регламент на секреция и жлъчката 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Жлъчната секреция и жлъчната екскреция се усилват чрез стимулиране на 

парасимпатиковите влакна и намаляват – чрез стимулиране на симпатиковите. 

Стимулиране на парасимпатиковите нервни влакна води до стяга на тялото на жлъчния 

мехур и разслабване на сфинктера, в резултат се освобождава жлъчка в 

дванадесетопръстника. 

Стимулирането на симпатиковите нервите намалява сфинктера и отпуска тялото на 

жлъчния мехур - жлъчния мехур не се изпразва. Рефлекторните изменения в 

жлъчеобразуването и жлъчеотделянето са наблюдавани по време на стимулация 

интерорецепторите на храносмилателния тракт, както и при условно-рефлекторни 

въздействия. 

Чрез хуморалните фактори се включва самата жлъчка.  

Следователно, в състава на жлъчката влизат добре известните средства като алкохол, 

холензим. Усилва се секрецията на жлъчката от гастрина, ХЦК-ПЗ Холецистокинин-

панкреозимина??? , секретина, простагландини. Някои храни, като яйчен жълтък, 

мляко, мазни храни, хляб, месо, стимулират жлъчеобразуване и жлъчеотделяне. 

Разтоварване на чернодробните клетки от излишната мазнина. 

Чернодробните клетки постоянно произвеждат мазнини. Ако мазнините не се отделят в 

кръвта, те се натрупват в клетките на черния дроб и увреждат (мастна инфилтрация  

или стеатоза). 

За да се отделят мазнини в кръвта, те трябва да се превърнат във водоразтворима 

форма. Това се случва чрез образователни липопротеини - частици, в средата на които 

се намира мазнината, а отвън - водоразтворима фосфолипидна черупка. 

Всеки ден, черният дроб произвежда около един литър жлъчка, непрекъснато 

постъпваща на тънка струя в жлъчния мехур, чийто капацитет е твърде малък за такова 

количество течност. Следователно, след като попадне там, жлъчката се подлага на 20-

кратна кондензация, водата се абсорбира от лигавицата на стената на жлъчния мехур и 

се връща обратно в кръвния поток. Получената гъста, вискозна течност остава и се 

събира там подобно на това, каквото се случва с храната в стомаха: сгънати стени (или 

гънки) на вътрешната облицовка на жлъчния мехур се разширяват от натрупването на 

жлъчката. 

При обикновени условия концентрираните мазнини холестерин остават в жлъчна 

течност и не може да се образува утайка. Но ако по някаква причина се промени 

течения състав, холестеролни кристали могат да бъдат депозирани в жлъчния мехур. 

Там те се съчетават с жлъчни пигменти и соли и образуват камъни в жлъчката с жълто-

зелен цвят  и различни размери, от малки кристали до големи камъни с тегло до 500 

грама. В допълнение, може да се образуват индивидуални холестеринови камъни и 

жлъчни камъни с тъмни оттенъци. 

"Химически завод" 

Черен дроб - един вид химически завод, чиито функции далеч не се изчерпват със 

секрецията на жлъчката. Той се намира точно под диафрагмата в горната дясна част на 

корема и е най-големият орган на човешкото: теглото му е около 1,4 кг. Обемът на 

черния дроб е толкова голям, че вероятно той никога няма да бъде напълно търсен от 

организма. 

Но понякога този допълнителен обем може да бъде от жизненоважно значение. 

Черният дроб повече от всеки друг орган е изложен на отравяне, така както всичко, 

което попада в стомаха, пристига оттам директно в него. За щастие, само след 

унищожаването на 75% от черния дроб е налице заплаха за здравето. 

Обезкислородна кръв постъпва в черния дроб от далака, стомаха и червата по 

чернодробно порталната вена, носи в себе си всички получени от храната хранителни  

вещества, които се просмускват през капилярите в чернодробните клетки. А свежата, 
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обогатена с кислород кръв тече през чернодробна артерия. Заедно през тези два съда се 

осигурява доставката на суровини и енергия, необходими за изпълнение на сложните 

функции на черния дроб. 

Център регенерация 

Череният дроб е ефективния център на регенерация, особено за изтощените червени 

кръвни клетки, имащи обикновено живот от около 100 дни. Когато те се износват, 

някои клетки на черния дроб ги разделят, оставяйки тези, които още могат да служат, и 

премахва непотребните (включително пигментен билирубин застой в жлъчния мехур). 

Ако тази система не успее, и черният дроб не може да премахне билирубина от кръвта, 

или ако не може да бъде показана при блокирането на жлъчния канал, този пигмент се 

натрупва в кръвта и предизвиква жълтеница. 

Черният дроб регенерира не само червените кръвни клетки; дори 3-4 грама жлъчни 

соли в организъма се използват многократно. Играе роля в процеса на храносмилането, 

абсорбира многократно соли от червата и по чернодробната портална вена постъпват в  

черния дроб, където отново се преработват в жлъчка. 

Надеждно хранилище 

В допълнение към тези основни функции, черният дроб също се преработва всички 

извлечени от храната хранителни вещества в съединения използвани от организма за 

други процеси. За тази цел, в черния дроб съхраняват чернодробните ензими, които 

действат като катализатори в превръщането на едно вещество в друго. Например, 

въглехидрати, които влизат в черния дроб под формата на монозахариди, веднага ги 

преработва в глюкоза - основен източник на енергия за организма. Когато има търсене 

на енергия, черния дроб връща част от глюкозата в кръвта. 

Неусвоената глюкоза трябва веднага да бъде обработена отново, тъй като не може да се 

съхранява в черния дроб. Следователно, черния дроб превръща глюкозните  молекули в 

по-сложни въглехидратни молекули - гликоген, които могат да се съхраняват в черния 

дроб, и в някои мускулни клетки. Ако всички тези "хранилища" са запълнени, 

всичката останала захар се превръща в друго вещество - мазнината се отлага под 

кожата и в други части на тялото. Когато се изисква повече енергия, гликоген и 

мазнини се преобразуват обратно в глюкоза. 

Гликогена заема голяма част от черния дроб, който също съхранява от съществено 

значение за тялото, запаси от желязо и витамини А, D и В 12, при необходимост се 

разпределя в кръвта. Тук също попадат и по-малко хранителни вещества, включително 

пестициди и токсини, като химикали за пръскане на плодове и зеленчуци. Някои 

отрови разрушават черния дроб, като стрихнин, никотин, някои барбитурати и алкохол. 

Ако прекомерно количество отрова (например алкохол) се абсорбира през 

продължителен период, увредените клетки ще бъдат подложени на регенерация, но  

мястото на нормалните клетки на черния дроб се заема от фиброзна съединителната 

тъкан, образуваща белези. Развиващата се цироза няма да позволи на черния дроб да 

изпълнява функциите си и в крайна сметка ще го доведе до смърт. 

Панкреас 

Това е още един орган, който играе важна роля в процеса на храносмилането. 

Панкреасът е разположен зад стомаха и под него, и е подобен на лежащ грозд. Той 

изпълнява две функции: той произвежда силни храносмилателни ензими, 

необходими за разграждането на въглехидрати, протеини и мазнини, и регулира 

количеството на захар в организма. 

Всеки ден, тази жлеза дава 1200- 1500 см панкреатичен сок - прозрачна безцветна 

течност, преминаваща през вирсунгов канал в дванадесетопръстника. Сокът започва да 

се произвежда, когато храната попадне в устата,: вкусовите рецептори изпращат 
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сигнали до мозъка, и той дава команда на панкреаса чрез блуждаещия нерв. Но това е 

само предварителен етап:  

Получава се повече сок, когато киселият химус встъпва в контакт с произвежданите 

хормони в дванадесетопръстника. Оттук в кръвта постъпват два хормона, действащи на  

панкреаса: секретина и холецистокинин (панкреозимин). Алкалния по състав 

панкреатичен сок неутрализира киселината в химуса и стимулира други ензими в 

тънките черва. 

Панкреатичнят сок включва пет основни ензими. Три от тях завършват разграждането 

на протеини, което е започнало в стомаха, а другите два - амилаза, който спомага  за 

усвояването на въглехидрати и липаза - единственият ензим на организма, който 

разделя на малки капчици мазнините, образувани под действието на жлъчката, която се 

произвежда в черния дроб и се съхранява в жлъчния мехур. 

Панкреасът изпълнява още една важна функция - той произвежда необходимите за 

организма хормони инсулин и глюкагон. Тези хормони се произвеждат от 

ендокринните клетки, така наречените Лангерхансови острови. Инсулин и глюкагон 

действия се неутрализират взаимно, глюкагон ускорява поглъщането на глюкоза в 

кръвта, а инсулина заставя тъканите да абсорбират захар, съответно вдигане и спускане 

на нивото на кръвната захар. Действайки заедно, те регулират енергоресурса на 

организма. Всяко нарушение в развитието на тези хормони може да доведе до диабет - 

животозастрашаващо човешко заболяване. 

Депонираща роля на черния дроб и кожата 

Кръвта в съдовете на черния дроб и съдовия плексус на кожата (у човека до 1 л) 

циркулира значително по-бавно (10-20 пъти) в сравнение с другите съдове. 

Следователно, кръвта в тези органи се задържа, т. е., те се явяват като резервоар на  

кръвта. Важна роля, в качеството на депо играе черния дроб. В стените на големите 

клони на чернодробните вени има мускулни снопове, образуващи сфинктерите, които 

намаляват, стесняват устието на вените, които пречат на притока на кръв от черния 

дроб. 

Кръвта, намираща се в черния дроб, не е изключена от кръвообращението, както това 

се случва в далака, но неговото движение се забавя. Регулацията на притока на кръв 

към черния дроб, а оттам и неговата функция като депо, осъществява рефлекторен път. 

Ролята на депо на кръв изпълнява цялата венозната система и в най-голяма степен 

вените на кожата. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

5-7-178-239-703-540 

ВТОРА СЕДМИЦА 

520-363-798-259-1036 

Общ курс – 14 дни, с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП ПЕТ ДНИ 

Детоксикация / Детоксикация 

Брой честоти: 23. 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 304; 306; 250; 148; 152; 63 
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46 минути 

Печень / Черен дроб 

Брой честоти: 9 

Честоти: 0,9; 2,5; 2,6; 3,3; 6; 8,5; 9,8; 56; 56,25 

45 минути 

Активация функции печени / Активация на функциите на черния дроб 

Брой честоти: 2 

Честоти: 69; 79  

10 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Гепатотоксемический синдром / Хепатотоксичен синдром 

Брой честоти: 4 

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

20 минути 

Желчи производство / Производство на жлъчка 

Брой честоти: 2 

Честоти: 38; 38,5 

10 минути 

Токсические поражения печени / Токсични поражения на черния дроб 

Брой честоти: 4  

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8  

20 минути 

Инфекционные поражения печени / Инфекциозни поражения на черния дроб 

Брой честоти: 4.  

Честоти: 0,9;  2,5; 3,3; 9,8 

20 минути. 

Холангиолит / Холангиолит 

Брой честоти: 4 

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

 20 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Дистония желчного пузыря / Дистония на жлъчния мехур 

Брой честоти: 7 

Честоти: 2,65; 3000; 5000; 880; 787; 727; 20 

14 минути 

Застой желчи в печеночных протоках / Застой на жлъчка в чернодробния канал 

Брой честоти: 2  

Честоти: 21; 34 

4 минут 

Поддержка печени (дренаж при химической нагрузке) / Поддържане на черния дроб  

(дренаж при химически стрес) 

Брой честоти: 6 

Честоти: 727; 33,13; 1552; 802; 751; 331,3 

12 минути 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти: 12 

Честоти: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835 

24 минути 
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ЧЕТВЕРТИ  ЕТАП  –  ПЕТ ДНИ 

Паразиты детокс / Паразитен детоксикация 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Общ курс – 20 дни с повторение на цикла след месечна почивка 

 

 

ДИСКЕНЕЗИЯ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА И ЖЛЪЧНО КАМЕННА БОЛЕСТ 

ЖЛЪЧНО – КАМЕННА БОЛЕСТ 

 

(ПРИНЦИП – ПРИ НОРМАЛНА ОБМЯНА НА ХОЛЕСТЕРОЛА НЯМА ОСНОВАНИЕ 

ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КАМЪНИ) 

 

В менопаузата и след предишния дълбок и продължителен стрес, критически пада 

активността и се  изтощават резервните възможности на хипофизно-надбъбречна 

система, налице е синдром на надбъбречна превъзбудимост и превъзбудимост , на 

важния регулатор на вегетативната нервна система - блуждаещия нерв или вагуса. 

В организма се създава ситуация на постоянен продължителен стрес, с повишаване на 

кръвните нива на адреналина и на стрес-хормоните на хипофизната жлеза. В тази 

ситуация има две заплахи за сърцето и кръвоносните съдовете - пада съпротивление и 

се уврежда кръвоносните съдове, те стават крехки и чупливи и холестерола, който по-

рано е можел да изгаря, престава да усвоява клетки и остава в кръвния и лимфен поток. 

Развива се (в фигуративен израз на американските кардиолози) толерантността на 

тъканта към холестерина или холестериновия диабет с генерализирана неуклонно 

прогресираща атеросклероза в жлъчните пътища на черния дроб. 

Използването на програмата – възстановяване на хипоталамуса и хипофизата, които са 

способни не просто да възстановят загубените регулаторни връзки, но и да създадат 

нови такива с възобновяем енергиен запас на тези жлези. В резултат на това: 

увеличаване на мазнините-мобилизиращи функциите на черния дроб с премахване на 

окиселяването на кръвта и предотвратяване на безконтролното разпадане на 

структурите на протеините на организма, т.е. предотвратяване на ранното стареене. 

Стимулирането на изгаряне на лошия холестерол с резервния вариант в белодробната 

тъкан, стимулиране на съдовата липаза – ензима, разграждащ холестерола и 

предотвратяващ неговото полепване по стените на съда, е така нареченият фактор на 

просветлението, самопочистващия механизъм на съдовете от холестериновите плаки. 

Отмиването на кристалите на лошия холестерол от жлъчните пътища, кръвоносните 

съдове, сухожилията, клапнния апарат на сърцето и клетките на съединителната тъкан 

(обща артериосклероза), прекратяването на вече съществуващия ранен процес на 

разрушаване опорно-строителната структура на съединителната тъкан – 

глюкозамингликанов и хондроитин сулфат, формиращи основата на склеротичната 

дегенерация на организма. Изчистване на кръвта и лимфата от лошите липиди  с 

разделянето на порочни комплекси между холестерола и кръвните протеини, 

поддържане на баланса между добрия и лошия холестерол, като предотвратява 

прекомерното му образуване в черния дроб и увеличава изгарянето на органите –

потребители - бъбреците и жлезите с вътрешна секреция. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 
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По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-5-178-156-157-256-258-703 

ВТОРА СЕДМИЦА 

257-259-260-261-262-747-520 

Общ курс – 14 дни с повторение на цикъла след  двуседмична почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ 

Желчекаменная болезнь / Жлъчно-каменна болест 

Брой честоти: 1.  

Честоти: 3,5 

5 минути 

Желчные камни 1 / Жлъчни камъни 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2,2; 10; 12,5; 19,5; 26; 49; 55; 92,5 

40 минути. 

Желчи образование, регуляция / Образуване на жлъчка, регулация 

Брой честоти: 2  

Честоти: 38; 38,5 

10 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Желчные камни 2 / Жлъчни камъни 2  

Брой честоти: 6  

Честоти: 7; 9,4; 19,5; 40,5; 46; 50 

30 минути 

Желчные камни, рассасывание / Жлъчни камъни, резорбация 

Брой честоти: 7 

Честоти: 17; 27; 84; 85; 88,5; 94,5; 96 

35 минути 

  

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Желчные камни 3 / Жлъчни камъни 3 

Брой честоти: 18 

Честоти: 2,65; 3,5; 3,8; 5,9; 7,7; 9,19; 17; 27; 38; 63,5; 66,5; 74,5; 84; 85; 88,5; 90,5; 94,5; 

96 

1 час и 30 минути 

Холецистит, холангит / Холецистит, холангит 

Брой честоти: 2 

Честоти: 3,3; 9,8 

10 минути 

  

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ  

Желчные камни 4 / Жлъчни камъни 4 

Брой честоти: 7 

Честоти: 2,8; 3,3; 8,1; 9,19; 54; 54,25; 54,5 

35 минути 

Желчь / Жлъчка 
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Брой честоти: 1  

Честоти: 38 

5 минути 

 

ПЯТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Желчные камни 5 / Жлъчни камъни 5 

Брой честоти: 8 

Честоти: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69 

40 минути 

Дистония желчного пузыря / Дистония на жлъчния мехур 

Брой честоти: 7. 

Честоти: 2,65; 3000; 5000; 880; 787; 727; 20 

14 минути 

Застой желчи в печеночных протоках / Застой на жлъчка в чернодробния канал 

Брой честоти: 2  

Честоти: 21; 34  

6 минути 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Желчные камни 6 / Жлъчни камъни 6 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2,5; 3,6; 3,9; 5; 6,3; 8,1; 34; 92 

40 минути 

Заболевания печени/желчного пузыря // Заболявания на черния дроб/ жлъчен мехур 

Брой честоти: 11  

Честоти: 10000; 5000; 1550; 880; 832; 802; 787; 727; 465; 100; 20 

22 минути 

Общ курс – 1 месец с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ХЕПАТИТ И ЦИРОЗА 

 

Хепатит B не винаги е заразно заболяване, а цирозата - не винаги е резултат от 

пиянство или алкохолизъм - в медицината има термин, ИДЕОПАТИЧНА, т.е. възниква 

по неизвестни, неясни причини. 

Този хепатит често е вследствие от паразити или дълбока шлака в тялото, а цирозата - 

особено при жените - се развива от БЕЗАЛКОХОЛЕН АЛКОХОЛИЗЪМ. Хепатит или 

цироза у не пиещи мъже и жени възникват на база на ДИСБАКТЕРИОЗА с неговия 

алкохол и гнилостна ферментация. 

Алкохолна ферментация при дисбактериоза. 

Материалната база на алкохолната ферментация при дисбактериозата са дрожди и 

плесени. Те се хранят с глюкозна захар, ферментиране и разлагане на всяка молекула 

захар на 2 молекули въглероден диоксид и две молекули алкохол, както и значително 

количество фузелово масло, бутилов и метилов алкохол. В резултат на такава 

ферментация възниква окисляване на организма - ацидоза, а източника на ферментация 

се явява не само захарта, но също така въглехидратите и хранителното нишесте. 

Американски учени отнасят като прояви на общата дисбактериоза следните 

заболявания и състояния: присъствието на колит, запек или диария, чести болки в 

гърлото, кашлица, тромбофлебит и хемороиди, симптом студени крака и ръце, 

податливост към кожни обриви и сърбежи, персистиращ вагинит и затлъстяване, 
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мигрена и депресия, бъбречна инфекция, цироза и хепатит, артрит, болки в гърба, 

хипертиреоидизъм. 

Има и друг малко известен източник на хепатит и цироза - включване в храната на 

високо зърнени храни, хляб, направен от брашно от най-високо качество, лишено от 

обвивката на зърното и отхвърлянето от употребата на трици. При този орган се 

складира фитинова киселина, наречена – крадец на минерали. 

Фитинова киселина се свързва с минералите, постъпващи с храната и им пречи да се 

абсорбират в червата, което неминуемо води до загуба от организма на съществени или 

жизнено необходими минерали - цинк, хром, мед, селен и др. 

Организмът с недостиг на метални-ензими губи контрол върху състоянието на 

съединителната тъкан и възниква ситуация на неконтролирано образуване на 

склеротична и цирозна тъкан. 

Захар и рафинирани въглехидрати - '' Родителите” на хепатита, обща склероза и цироза 

на черния дроб. Освен директното заболяване на черния дроб и на съединителната 

тъкан настъпва обща дисбактериоза и чисто алкохолни проблеми - алкохолна 

енцефалопатия и жажда за алкохол. 

Абстинентният синдром се развива като реакция на мозъка за постоянна доставка на 

кръвни продукти в алкохолната ферментация 

Въздействие на дисбактериоза, фузелов алкохол и токсини в организма. 

Алкохолът най-мощният разтворител, който разрушава липидите на всички кръвни 

клетки, и всички клетки, като цяло, разтваря плазмените протеини. Отначало кръвта се 

втечнява, а след това – закономерно преобладава тромбообразуване. Развива се  

парализа на функциите на далака с анемия и намаляване на имунитета, дехидратират се 

клетките и отмиват от тях калий - формират се отоци и цироза, сухи лигавици и свива 

кръвоносните съдове в артериалния кръг, увеличаване на налягането, което води до 

главоболие, умора, депресия, синдром на хронична умора, загуба на паметта и умствена 

отклонение. 

Възникват тромбофлебит, разширени вени, хемороиди и порталната венозна  

хипертония с изход хепатит и цироза. 

Мазнините не се преработват в черния дроб, протеините не се усвояват – дистрофия на 

тъканите и на целия организъм. Едно от проявленията на дистрофия - хранително 

разстройство на тъкани - може да разви диабет и затлъстяване, липсата на имунната 

система води до развитието на агресия на имунните клетки срещу собствените си 

органи и тъкани, аутоалергия, с поражението на ставите от вида на артрит, сенилна 

психоза, енцефалопатия, автоимунен тиреоидит, и миокардит, гломерулонефрит. 

От страна на сърдечно-съдовата система – сърдечния мускул на слабостта на миокарда, 

сърцебиене, обща атеросклероза и склонни към инсулти и инфаркти. Постоянно има 

хроничен недостиг на цинк, мастно-разтворими антиоксиданти, витамини А, D, E, K, 

Omega3 мазнини, метионин и хепатопротектори като цяло. 

И всичко това възниква в организма на неалкохолика, а в човека, който има просто 

дисбактериоза. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

178-5-7-157-239-773-751 

ВТОРА СЕДМИЦА 

540-520-703-834-835-837-798 

Общ курс 14 месеца с повторение на цикла след двуседмична почивка. 
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ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЕРВИ ЕТАП ПЕТ ДНИ 

Гепатит / Хепатит 

Брой честоти: 1 

Честоти: 17 

5 минути 

Воспаление печени / Възпаление на черен дроб  

Брой честоти: 17 

Честоти: 5000; 2189; 1550; 880; 802; 800; 787; 728; 727; 447; 317; 224; 120; 28; 1,2; 2; 1 

34 минути 

Желтуха / Жълтеница 

Брой честоти: 17 

Честоти: 5000; 1600; 1550; 1500; 880; 802; 650; 625; 600; 444; 1865; 146; 250; 125; 95; 72; 

20 

34 минути. 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Гепатит (и холангит) / Хепатит (и холангит) 

Брой честоти: 4  

Честоти: 0,2; 0,9; 3,3; 9,8  

20 минути 

Гепатит А / Хепатит А 

Брой честоти: 4  

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

20 минути 

Гепатит В / Хепатит Б 

Брой честоти: 1  

Честоти: 17 

5 минути 

Гепатит С 4 / Хепатит С 4 

Брой честоти: 8 

Честоти: 1550; 728; 787; 880; 2189; 224; 317; 166 

16 минути 

Гепатит с исходом в цирроз печени / Хепатит с резултат от цироза на черния дроб 

Брой честоти: 4 

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

 20 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Гепатит С комплекс / Хепатит С комплекс 

Брой честоти: 43 

Честоти: 10000; 5000; 3176; 9889; 2720; 2489; 2189; 2128; 2082; 1865; 1600; 1550; 1371; 

1351; 987; 933; 931; 929; 922; 877; 842; 802; 786; 781; 728; 650; 633; 625; 562; 530; 477; 

465; 444; 333; 317; 250; 224; 166; 146; 125; 95; 72; 28  

2 часа и 9 минути. 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Гепатохолецистит / Хепатохолецистит 

Брой честоти: 4  
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Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

20 минути 

Инфекционные поражения печени / Инфекциозни заболявания на черния дроб 

Брой честоти: 4  

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

20 минути 

Печень / Черен дроб 

Брой честоти: 9 

Честоти: 0,9; 2,5; 2,6; 3,3; 6; 8,5; 9,8; 56; 56,25 

45 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Плохо идущий процесс излечения / Лошият лечебен процес продължава. 

Брой честоти: 2  

Честоти: 12,5; 23 

10 минути 

Токсические поражения печени / Токсични поражения на черния дроб 

Брой честоти: 4 

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

20 минути 

Хронический агрессивный гепатит / Хроничен агресивен хепатит 

Брой честоти: 4  

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

20 минути 

Хронический персистирующий гепатит / Хроничен персистиращ хепатит 

Брой честоти: 4  

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

20 минути 

Цирроз печени / Цироза на черния дроб 

Брой честоти: 7 

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8; 56; 63,5; 74,5  

35 минути 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Билиарный цирроз / Билиарна цироза 

Брой честоти: 9 

Честоти: 381; 514; 677; 2271; 1250; 170; 715; 774; 776  

18 минути 

Билирубин (+ печень) / Билирубин (+ черен дроб) 

Брой честоти: 7 

Честоти: 717; 726; 731; 863; 9305; 649; 734 

14 минути 

Паразиты детокс / Паразитен детокс 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Общ курс – 1 месец, с повторение на цикла след месечна почивка. 
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ПРОГРАМА ПАНКРЕАС И ПАНКРЕАТИТ 

ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ 

 

В здравия организъм постоянно се поддържа "ендотоксичен баланс." Баланс на 

производство на отпадъчни жизнедеятелни клетки, и да балансира отстраняване на тези 

отрови. 

Сред веществата, които могат да бъдат потенциално опасни за клетките и тъканите на 

тялото, значителна част се образуват постоянно в нашия организъм - това са типичните 

клетъчни отрови и неутрализирането им е възможно само с участието на растежен 

хормон – растежният хормон е фактор на панкреаса. 

За преодоляване на свързаните с възрастта и вродените заболявания и смущенията в 

ендокринната единица, в резултат на увреждане на панкреаса и на дисбаланса в 

развитието на неговите хормони, трябва да се възобнови хармоничната ос на работа - 

тимус, хипофиза - щитовидната жлеза - надбъбречните жлези - полови жлези. 

Стимулиране на абсорбция на захар в клетките на организма и отделяне на излишната 

глюкоза в урината. Регулацията на хормоналните функции на панкреаса да стимулира 

отстраняването на излишните мазнини и нормализиране усвояването на протеините, 

възстановяване на хормонално активните клетки - Лангерхансовите острови при  

едновременно активиране на АЛФА и БЕТА клетки в панкреаса. 

Възстановяване на способността за разработване в тях на хормоните инсулин и 

глюкагон. Изгарянето на захар в черния дроб образува резервни хранителни вещества – 

гликоген, увеличава изгарянето на захар и мазнини в хормоналните жлези на 

организма, възстановяване на храносмилателната функция на панкреаса и поддържане 

на въглехидратния метаболизъм на оптимално ниво. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-178-239-135-498-610 

ВТОРА СЕДМИЦА 

211-455-542-1037-530 

Общ курс - 1 месец, с повторение на цикла след месечна почивка 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Панкреатит / Панкреатит 

Брой честоти: 10 

Честоти: 15; 440; 464; 600; 624; 648; 1552; 727; 787; 880 

20 минути 

Панкреатопатия / Панкреопатия 

Брой честоти: 27  

Честоти: 2720; 2489; 2170; 2127; 2008; 1800; 1600; 1550; 1500; 880; 832; 802; 787; 776; 

727; 690; 666; 650; 625; 600; 465; 444; 250; 26; 20; 15; 10 

54 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Реактивный панкреатит / Реактивен панкреатит 

Брой честоти: 23 
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Честоти: 650; 625; 600; 465; 444; 26; 2720; 2489; 2170; 2127; 2008; 1800; 1600; 1550; 

1500; 880; 832; 787; 776; 727; 690; 666; 20 

46 минути 

Панкреатит (воспаление поджелудочной железы) / Панкреатит (възпаление на 

панкреаса)  

Брой честоти: 2  

Честоти: 4; 26,5 

10 минути 

Панкреатогенные нарушения / Панкреатогенни нарушения 

Брой честоти: 1  

Честоти: 4 

5 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Поджелудочная железа / Панкреас 

Брой честоти: 6  

Честоти: 3,3; 4; 9,19; 9,69; 26; 52 

30 минути 

Поджелудочная железа - контрольные частоты / Панкреас – контролни честоти 

Брой честоти: 7  

Честоти: 25; 27,5; 30; 47,5; 50; 52,5; 94 

35 минути 

Поджелудочной железы дегенерация / Панкреас дегенерация 

Брой честоти: 1  

Честоти: 26,5 

5 минути 

Поджелудочной железы заболевания / Панкреас заболявания 

Брой честоти: 1 

Честоти: 4 

5  минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паразиты поджелудочной железы / Паразити в панкреаса 

Брой честоти: 8 

Честоти: 1850; 2000; 2003; 2008; 2013; 2050; 2080; 6578 

16 минути 

Клеток регенерация / Регенерация на клетките 

Брой честоти: 1  

Честоти: 97,5  

5 минути 

Паразиты детокс / Паразитна детоксикация 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Общ курс – 20 дни с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

 

ЧЕРНОДРОБНИ АНТИПАРАЗИТИ 

ИЛИ БОРБА С ЛАМБИОЗА, ОПИСТОРХОЗА  И ДРУГИ ПАРАЗИТИ 
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Програмата е насочена към очистване на организма от паразити като ламбиоза, 

ехинококоза, описторхоза и амебиаза. В основата на програмата - използването на 

противопаразитно рецепция жлъчния душата - източване на чернодробната тъкан и 

проводи, и паразитни червеи. 

Стимулиране на чернодробните клетки, заразени с освобождаването на жлъчката от 

паразитите и техните кисти, от дълбините на чернодробната тъкан в жлъчните канали - 

противопаразитен дренаж – използваната честота – холеретик, т.е. програми, които 

увеличават производството на жлъчката. 

Антисептично и антибиотично лечение на жлъчка: 

- увеличаване на съдържанието на вода в жлъчката чрез мобилизиране на кръвните 

електролити и вода и изплакване с антисептични жлъчка жлъчния мехур; 

- форсирано изчистване инфекцията в жлъчката в червата; 

- усилване перисталтиката на червата и премахване на феномена на жлъчна дискинезия; 

- възстановяване на лигавицата на жлъчните пътища и жлъчния мехур; 

- т.нар литолитически и автокринен имунитет на слоя на лигавицата 

Този прием позволява да се създаде мощен противопаразитен имунитет. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

1036-1037-1024-178-239-520 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали. 

Продължителност на курса – 14 дни, с обезателно повторение на цикъла след две 

седмици. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паразиты детокс / Паразитна детоксикация 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Паразиты печени / Паразити черен дроб 

Брой честоти: 7 

Честоти: 143; 275; 676; 763; 238; 6641; 6672 

14 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паразиты ЖКТ / Паразити ЖКТ 

Брой честоти: 23 

Честоти: 6766; 6672; 6641; 6578; 2150; 2128; 2082; 2013; 2008; 2003; 2000; 1850; 945; 

854; 846; 830; 763; 676; 651; 524; 435; 275; 142 

46 минути 

Трематоды (плоские черви), печень / Трематоди (плоски червеи), черен дроб 

Брой честоти: 7 

Честоти: 143; 275; 676; 763; 238; 6641; 6672  

14 минути 

Печень / Черен дроб 

Брой честоти: 9 

Честоти: 0,9; 2,5; 2,6; 3,3; 6; 8,5; 9,8; 56; 56,25 
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 45 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Активация функции печени / Активираща функция на черния дроб 

Брой честоти: 2  

Честоти: 69; 79 

10 минути 

Желчи образование, регуляция / Образуване на жлъчка, регулация 

Брой честоти: 2  

Честоти: 38; 38,5 

10 минути 

Желчь, регуляция / Жлъчка, регулация 

Брой честоти 1  

Честоти: 74,5 

5 минути 

Инфекционные поражения печени / Инфекциозни поражения на черния дроб 

Брой честоти: 4  

Честоти: 0,9; 2,5; 3,3; 9,8 

20 минути. 

Лямблия интестиналис / Giardia lamblia (протозоен паразит) 

Брой честоти: 11 

Честоти: 5768; 5429; 4334; 2163; 2018; 1442; 829; 812; 721; 407; 334 

22 минути. 

Застой желчи в печеночных протоках / Застой на жлъчка в чернодробните канали 

Брой честоти: 2  

Честоти: 21; 34 

10 минути. 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паразиты (всеобъемлющая) / Паразити (всеобхватни) 

Брой честоти: 35 

Честоти: 10000; 5000; 4412; 2720; 2400; 2112; 1864; 1550; 1360; 880; 854; 800; 784; 751; 

732; 728; 712; 688; 651; 644; 524; 465; 442; 422; 334; 240; 152; 128; 125; 120; 112; 96; 72; 

64; 20 

1 час и 10 минути 

Общ курс – 20 дни с повторение цикла след двуседмична почивка. 

 

ПАПКА 11 – РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА 

МЪЖКО И ЖЕНСКО ЗДРАВЕ 

 

Нормалната работа на репродуктивната система обезпечава нервната и хормонална 

системи, в регулирането на дейности, в  които участват хранителни вещества. Тази 

програма нормализира и подобрява на функционирането на репродуктивната система 

на организма. Те са предназначени за поддържане на цялостното състояние на 

организма, възстановяване на баланса на витамини и минерали, както и регулиране на 

хормоналния и имунен статус. 

 

ПРОГРАМА МИОМА, МАСТОПАТИЯ, ЕНДОМЕТРИОЗА 
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Развитието на тумори е свързано с ниски нива в тялото на основни микроелементи: 

селен, цинк и манган. Действието на паразити (червеи, бактерии и т.н.) намалява 

нивата на микроелементите. 

 

Роля на паразити  и токсични вещества върху функционалните промени в 

матката. 

Дългосрочното присъствие на хелминти в организама на жената активизира 

патогенните процеси, които влияят върху матката. Хелминтите (техните яйца, ларви) 

предизвикват интоксикация с отпадъчни продукти. Освен това, те са способни на 

разкъсване на лигавиците, съединителната тъкан, кръвоносни съдове, проникват в 

органите, способстват за проникването на патогенни вируси и бактерии в кръвта. Това 

може да бъдат ларви на най-често срещаните глисти - от кръгъл червей, острици до  

най-разнообразни нематоди. Например, шистосоми, способни да проникнат през 

тъканта на лигавицата при къпане, миене, и също в вътреутробното развитие на детето 

от майката. От проникването на малки червеи Schistosoma или техните яйца с 

шипове, които са в състояние да се движат в кръвоносните и лимфните съдове на 

цялото тяло, страдат преди всичко половите органи. Увреждането на кръвоносните 

съдове води до развитието на дълбоки язви в тъканите и органите. Възниква зараза с 

микроби, вируси, протозои, гъбички и т.н. Schistosoma може да предизвика 

възпалителни процеси и новообразувания (миоми, фибромиоми), до рак (рак на 

матката, шийката на матката, пикочния мехур). Под въздействие на червеи - шистосоми 

в матката може да възникнат полипи, ендометрит, нарушен менструален цикъл, 

бременността често завършва със спонтанен аборт. По време на  изучаването на  

морфологията на шистосоми, трихинела, чухме истории на много хора, които са се 

борили с рака и са победили червеите в себе си. 

А, друг вътреклетъчен паразит -  хламидия (Chlamydia), прониква през лигавицата на 

половите органи по време на полов акт, както и при развитието на плода. Хламидиите  

може да предизвикат възпаление на матката, ерозия на шийката на матката. 

Хламидиите се размножават вътре в клетките на ендотелните, лимфоидните, 

епителните тъкани. В този случай клетките се унищожават, съдържанието им попада в 

кръвния поток, води до интоксикация, поразява различни вътрешни органи с развитие 

на възпаление и изострена чувствителност на организма. При жените хламидиите 

причиняват цервикална ерозия, насърчава присъединяването на вторична инфекция 

(например, вирусо - хроничен херпес с лезии на лигавицата половите органи). 

Жизнените функции на хламидия активизират, намиращите се в организма на човека 

условно-патогенни микроорганизми. Т.е. микроорганизми, които преди живели тихо и 

спокойно, започват да се размножават бързо и предизвикат множество болезнени 

явления. Например, уреаплазма (Ureaplasma) - малки бактерии, които живеят на 

слизестите полови органи и на пикочните пътища. 

В допълнение, наличието на хламидия (Chlamydia) в организма на човека е опасно с 

това, че те са в състояние да създават симбиози паразит в паразит от едноклетъчен 

паразит трихомона (Trichomonas). Присъствието на Trichomonas може да остане за 

дълго време без симптоми. Trichomonas - едноклетъчни хищник, който живее в кръвния 

поток, образува тумори (мастопатия, фиброиди, и т.н.). Кърмата може да бъде източник 

на паразити за бебето. Trichomonas обича да паразитират върху лигавицата вагината и 

урогениталния тракт на мъжете, така и на жените. При това мъжа се явява преносител, 

а жената - инкубатор за размножаване на Trichomonas. 

Урогениталния Trichomonas може да предизвика обилно течение, възпалителен процес 

в матката, явява се като причина за безплодие и спонтанни аборти. Trichomonas могат 

да се променят и образуват неподвижни форми или образуват амебовидни форми 
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(увреждане на епителните клетки на лигавицата), бъбрековидна форма, която образува 

тумори (фибромиоми). Доказано е, че Trichomonas участват в злокачествена 

трансформация на клетките, съвкупност от едноклетъчни паразити образуват тумор 

(рак). Наличието на Trichomonas рядко се проявява в гинекологично заболяване, често 

намалява защитните сили на организма. Приемането на антибиотици (локални или 

орални), заставя паразита да отиде в покривната тъкан, в кръвния поток и да проникне 

органите (в маточната тъкан), или да промени формата, която им позволява да станат 

недостъпни за действието на антибиотика. 

Присъствието на други патогенни микроорганизми (вируси или бактерии) се явяват за 

Trichomonas като стимул за експлозивно размножаване, което води до развитието на 

възпаления, разрушаване на структурата на тъканта или органа. 

Trichomonas е в състояние да се храни с хламидии, но хламидиите имат свойството 

бързо, преди да бъдат погълнати от Trichomonas да образуват около себе си вакуола - 

дом, в който тя живее и се размножава спокойно. Ето защо, след като човек е 

излекуван, настъпва рецидив, хламидията отново се разпространява в организма, 

което може да доведе до хронично възпаление на матката, появява се бяло течение. 

Много жени са запознати със симптомите на кандидоза: бял секрет и сърбеж във 

влагалището, и мирис на риба от влагалището. Кандида албиканс (Candida albicans)  - 

вид дрожди или гъбички, която живее в храносмилателния тракт и влагалището. Тази 

гъбичка засяга епитела на матката. Гъбичките - Candida в здрав организъм обикновено 

не се проявяват. Candida предизвикват болести при имунокомпрометирани хора  с 

присъствие на други инфекции, например след курс на антибиотично лечение с широк 

спектър на действие. Хората с понижен имунитет: а) след химиотерапия; б) HIV 

инфекция. Най-често засяга гъбичките поразяват вагиналната стена на жените. 

Вагинална кандидоза при жените може да предизвика баланопостит в половите органи 

на мъжете. 

Растежът на Candida се потиска само под действието на имунната система. 

Клетъчният  имунитет определя нивото на цинк, селен, мед. Чрез намаляване на 

нивата на микроелементи в организма, намалява резистентността към бактериално - 

вирусните инфекции. Лечението с антибиотици предизвиква дисбактериоза, не само в 

дебелото черво, но също така и в лигавицата на пикочните пътища. На фона на чревна 

дисбактериоза развива се благоприятна среда за хелминтите. Появата на червеи, 

хроничната интоксикация от отпадъците на хелминтите  разрушават имунната защита, 

при клъстера на ларвите в центровете, където се населяват гъбички, стафилококи, 

стрептококи, хламидии. 

 

БИОРЕЗОНАНСНА КОМПОНЕНТНА ФОРМУЛА 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

816-800-801-178-798-679-121 

ВТОРА СЕДМИЦА 

546-239-395-385-378-306-129 

Общ курс -  14  дни, с повторение на цикла след месечна почивка 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паразиты всеобъемлющая / Всеобхватни паразити 

Брой честоти: 35 
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Честоти: 10000; 5000; 4412; 2720; 2400; 2112; 1864; 1550; 1360; 880; 854; 800; 784; 751; 

732; 728; 712; 688; 651; 644; 524; 465; 442; 422; 334; 240; 152; 128; 125; 120; 112; 96; 72; 

64; 20 

1 час и 10 минути 

Молочной железы киста / Киста на млечните жлези 

Брой честоти: 1  

Честоти: 3,5 

5 минути 

Молочные железы / Млечни жлези 

Брой честоти: 1  

Честоти: 3 

5 минути 

Молочной железы воспаление / Възпаление на млечните жлези 

Брой честоти: 1  

Честоти: 98,5 

5 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Вагиноз / Вагиноза 

Брой честоти: 13 

Честоти: 414; 542; 642; 652; 800; 832; 845; 866; 942; 728; 784; 880; 464  

26 минути 

Киста яичника / Киста на яйчника 

Брой честоти: 6  

Честоти: 567; 982; 711; 75; 76; 543 

12 минути 

Климакс (базовая) / Климакс (база) 

Брой честоти: 15 

Честоти: 10000; 880; 832; 802; 787; 727; 660; 650; 600; 465; 444; 125; 95; 72; 20 

30 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Миома / Миома 

Брой честоти: 4  

Честоти: 253; 420; 453; 832  

8 минути 

Полип шейки матки / Полипи на шийката на матката 

Брой честоти: 6  

Честоти: 277; 288; 867; 687; 689; 744 

12 минути 

Фиброаденома молочной железы / Фиброаденом на млечните жлези 

Брой честоти: 12  

Честоти: 2128; 1550; 1384; 880; 802; 787; 776; 727; 690; 666; 267; 2189 

24 минути 

Фиброма молочной железы / Фибром на млечните жлези 

Брой честоти: 8 

Честоти: 5000; 1550; 880; 802; 787; 776; 727; 690 

16 минути 

Фиброма / Фибром 

Брой честоти: 8 
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Честоти: 2127; 2008; 727; 690; 666; 1550; 802; 465  

16 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Эндометриоз (ЭКХО) / Ендометриоза  

Брой честоти: 20 

Честоти: 922; 788; 765; 722; 625; 620; 614; 613; 612; 611; 610; 609; 608; 607; 606; 605; 

604; 603; 514; 461 

40 минути 

Матки миома / Миома в матката 

Брой честоти: 1  

Честоти: 2,5 

5 минути 

Матки опухоль / Тумори в матката 

Брой честоти: 1 

Честоти: 45,5 

5 минути 

Эндометрит / Ендометрит 

Брой честоти: 1  

Честоти: 9,4  

5 минути 

  

ПЕТИ ДЕН – ПЕТ ДНИ 

ЭНДОМЕТРИОЗ / ЕНДОМЕТРИОЗА 

Брой честоти: 26 

Честоти: 6766; 6672; 6641; 6578; 2150; 2128; 2082; 2013; 2008; 2003; 2000; 1850; 1550; 

945; 854; 846; 830; 800; 763; 676; 651; 524; 435; 275; 246; 142 

52 минути 

Эндокринная стимуляция RX TR / Ендокринна стимулация RX TR 

Брой честоти 11 

Честоти: 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 763; 1335; 645; 10000 

22 минути 

Общ курс – 25 дни с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

 

БРТ ФОРМУЛА – ЗДРАВЕ НА ПРОСТАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

МЪЖКОТО ЗДРАВЕ 

 

 Как да се държим като съвременен мъж? Със сигурност отговорът на този въпрос се 

превръща в език на много съвременни мъже, които засаждат дървета, изграждат свои  

жилища и възпитават синовете, не плачат и не обръщат внимание на болката. И, 

разбира се, те са много мъжествени. Мъжката сила - многостранно понятие, тя включва 

самочувствието и сексуалността, и особено от мъжката "харизма". Разбира се, 

безкомпромисната мъжественост включва и потентността - комбинация от 

възможността лесно да получи удоволствие, наслаждавайки се от задоволяването на 

една жена, с увереността в своята сила и естествен сексапил. Основните виновници за 

специфичните "мъжки" здравословни проблеми и нарушения на потентността - стрес, 

патология в работата на простатната жлеза (простатата) и болести, предавани по 

полов път. 
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Ето защо е много важно внимателно да се отнася към своето състояние, да обърне 

внимание на всички симптоми, които могат да сигнализират за нарушения и 

заболявания. 

Например, ако внезапно вдигне температура, появяват се втрисане, често желание за 

уриниране, което е трудно и много болезнено, то, вероятно това е остър простатит 

(възпаление на простатата). Този малък орган, намиращ под пикочния мехур е в 

непосредствена близост до уретрата, при възпаление на простатата тя притиска канала. 

Често простатита е съпроводен с болка, локализирана в слабините, долната част на 

гърба, в ректума и долната част на корема. Това заболяване засяга потентността - 

ерекция е нестабилна, слаба или изчезва напълно, а еякулацията е съпроводена с болка 

и дискомфорт. 

Простатит - враг номер едно за здравето на мъжете, от 30 до 80% от мъжете страдат от 

него, болестта бързо засяга "младите" - често тя се диагностицира дори при пациенти, 

които са едва на 25-годишна възраст. Подкопаването на здравето на мъжете, 

провокирането на простатит, може да бъдат хламидия, гонорея, гъбични инфекции и 

други болести, предавани по полов път, както и чревни инфекции - като 

стафилококус или ешерихия коли. Най-често простатит се развива на фона на 

фактори като липса на физически упражнения, заседнал начин на работа, 

хипотермия, нередовен полов живот, лоши навици. При откриване на първите 

симптоми на простатит, важно е да се консултирате със специалист - андролог, тъй като 

самолечението може да предизвика забавяне прогреса на болестта и да премине в 

хроничен стадий на простатит, и да доведе до импотентност. 

Нарушения при уриниране, такива, като слаба и непостоянна струя, чести позиви и 

невъзможността да ги задържи са симптоми на още едно нарушение, свързано с 

простатата – аденом на простата (ДПХ – доброкачествена простатна хиперплазия) . 

При това заболяване се увеличава размера на простатата, което се дължи на 

анормалната пролиферация на тъканите. Въпреки факта, че туморът е доброкачествен 

аденом – заболяването е сериозно, може да доведе до усложнения. Непълно изпразване 

на пикочния мехур може да доведе до задръжка на урината, което значително 

увеличава риска от различни възпалителния с инфекциозен характер и да причини 

камъни в бъбреците, и бъбречна недостатъчност. 

По данни на специалисти, здравето на мъжа у всеки втори мъж, пристъпил прага на 

50 години, страда от това заболяване, с напредването на възрастта риска от 

аденом на простата се увеличава. Сред препоръчителните превантивни мерки – 

физическо натоварване, тъй като аденома често се наблюдава при мъжете, водещи 

заседнал начин на живот, ограничение на люта и солена храна, консервирани и 

мариновани зеленчуци, редовна сексуална активност и избягване на вредни 

навици. С цел да се запази здравето на мъжете, необходимо е редовно да бъдат 

правени контролни прегледи от квалифицирани уролози, които ще позволят да се 

открие нарушението в ранен стадий и да се започне ефективно лечение. 

Нарушенията на потентността и еректилна дисфункция - едни от най-големите 

врагове не само за здравето на мъжете, но и за качеството им на живот, водят до 

комплекси, депресия и дори разрушават отношенията. Мъжката потентност като цяло - 

е способността на мъжа за сексуалния отговор. По отношение на здравето на мъжете, 

потентността – това е набор от общи параметри, които характеризират "мъжката сила". 

Това са скоростта на поява на ерекция, нейната интензивност, времето, което е  

необходимо на мъжа, за да се възстанови след еякулация. Ето един важен параметър, 

който трябва да съответства на нормалната потенция - способността на мъжа да 

задоволи жената, от тази гледна точка потентността - е не толкова силната ерекция, но 

и нейната продължителност, която определя времето на половия акт, както и периода, 
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след който е възможна повторна близост. Почти всеки мъж рано или късно се сблъсква 

с нарушения на потентността - слаба или никаква ерекция. Внезапната липса на 

потенция – това не е болест и не е причина за отчаяние, но сигнал за нарушения 

на вътрешните процеси. Импотентността може да бъде причинена както от 

психологически, така и от физически причини. Често, нарушението на 

потентността е предизвикан стрес - един от най-честите спътници на съвременния 

делови мъж. Потентността е чувствителна към недостиг на витамини, липса на 

протеини, минерали и аминокиселини, може да се провокира от хронични 

заболявания. Сблъсквайки се с еректилна дисфункция, мъжете трябва да помнят, че 

потентността - е част от единен функциониращ орган, чиято неизправност може да 

доведе до една досадна слабост на мъжете. Поради това е важно да се възстановят 

силите, уверете се в това, че в диетата ви  присъства богата с витамини растителна 

храна, месо, риба, орехи и тиквени семки и други "доставчици" на витамини и 

минерали. За да се справите ефективно с нарушението или отслабването на 

потентността, е необходимо да се премине общ преглед, на първо място - за наличие на 

заболявания и нарушения в пикочно-половата система, потърсете лечение за 

хроничните заболявания, обърнете внимание на мултивитамини. Особеност на 

нарушенията на потентността – в нейния цикличен характер, у много мъже липсва 

или отслабва ерекцията, причинени от една от посочените по-горе причини, това е 

повод за комплекси, болезнени мисли и чувства на постоянното повтаряне на такива 

неприятни ситуации. Страхът, депресията, объркването предизвикат стрес, в резултат 

на случайни увреждания на организма, поради умора или лошо здраве, може да се 

предизвика  трайна еректилна дисфункция. Днес, с нарушения на потентността се 

сблъскват почти половината от възрастните мъже, на възраст между 35-40 години. За да 

се избегнат такива досадни явления, като проблеми с потентността, важно е да се 

обърне внимание на първите симптоми, първата еректилна дисфункция – вече е повод 

да се заемете със здравето си, да се свържете със специалисти и да си възвърнете 

доверието в себе си и своята мъжественост. 

Говорейки за здравето на мъжете, невъзможно е да се заобиколят такива проблеми, 

като болести, предавани по полов път. Знаете ли какъв е първият признак на ППБ 

(полово предавани болести)? Това е - секс без презерватив с един случаен партньор, 

дори един във времето "опасен" секс може да доведе до заболявания като сифилис, 

гонорея, хламидия и др. След съмнителен сексуален контакт е възможно да се сведат 

до минимум последствията, незабавно се свържете със специалистите - днес има 

специални инжекции и други средства, които убиват патогените и са особено 

ефективни в първия стадии на проникване на инфекцията. 

Коварството на инфекциозните заболявания на мъжката полова сфера се крие във 

факта, че те не са непременно ярко изразени симптоми, но поради липсата на 

внимание и липса на внимателно лечение те могат да се превърнат в хронични, 

трудно излечими стадии и да доведат до сериозни усложнения. 

Универсалното правило на защита от болести, предавани по полов път – това е грижа и 

обръщане на внимание на всички необичайни симптоми - болка, кръв в урината, и така 

нататък. 

Например, ако на мястото на влизане на патогена (пениса, устната лигавица, или 

ректалната част) се формира твърда и безболезнена язва - т.нар шанкър, първият 

симптом на сифилис. Не обръщайки внимание на това, пациентът рискува да загуби 

началния етап на заболяването – язвата самостоятелно заживява, а възпалението на 

мастните компоненти, което следва, може също да не привлече вниманието на 

пациента. Ако след няколко месеца след рисков полов акт цялото тяло се покрива с 

обрив, това означава, че сифилиса преминава към втори етап. Често обривът е 
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придружен от треска и общо неразположение, което е сравнимо с тежък грип. При 

откриване на тези симптоми, не забравяйте да се обърнете към специалисти, сифилиса - 

сериозно заболяване, което може да доведе до трагични последици, като поражение на 

нервната система, деструктивни процеси в сърцето, черния дроб и опорно-двигателната 

система и дори смърт. С цел да се запази здравето на мъжете, е важно да се обърне 

внимание на най-ранните прояви на сифилис - това ще се съкрати и опрости лечение. 

Друго сериозно заболяване, което може да подкопае здравето на мъжете – това е 

гонорея. Признаци, по които можете да се идентифицира самото заболяване, е 

дискомфорт при уриниране и жълтеникаво бяло течение. Тези симптоми се появят и в 

двамата заразени партньори, и, ако е така, тяхното присъствие е почти сто процента 

гаранция за това, че трябва да се посети специалист по венерически болести. 

Въпреки това, дори и ако не са открити подозирителни симптоми на инфекция, 

специалистите все още съветват всеки да се изследва след незащитен случаен секс, при 

наличие на някакво съмнение. Благодарение на навременното посещение при 

специалист, възможно е да се установи и друга венерическа болест – хламидиоза. Днес 

хламидиоза е едно от най-често срещаните заболявания, по различни данни носители на 

това заболяване се явяват от 40 до 60% от хората, а броят на хората, които се 

възстановяват, наближава към 80%. Въпреки почти пълната липса на симптоми на 

болестта и безболезненост на това заболяване, хламидиозата е много сериозно 

заболяване, последствията от които биха могли да засегнат останалата част от живота 

си. Това води до  безплодие, и нарушение на репродуктивни функции и може да 

настигне, както мъжа, така и жената, практически невъзможно е да се лекува.  Понякога 

заболяването дава за себе си знак с възпалителни процеси - болка, подуване и 

зачервяване на скротума – това е повод да се обърнете към уролог и да се направят 

необходимите тестове. 

Други инфекциозни заболявания, които застрашават здравето на мъжете - 

трихомониаза, микоплазмоза, уреаплазмоза, кандидоза. Практически за всички 

инфекции на репродуктивните органи действа едно правило - колкото по-скоро бъде 

поставена диагноза и лечение започне, толкова по-малък е риска от появата на 

последици и усложнения. Ранното лечение ще отнеме много по-малко време, което 

позволява необходимостта от по-малко от лекарства, много от които са доста агресивни 

и  имат отрицателен ефект върху черния дроб и бъбреците. 

Най-честите симптоми на болестта на гениталния тракт, които се появяват – наличие на  

някакъв секрет от пикочните пътища - те могат да бъдат прозрачни, бели или 

жълтеникави, болка при уриниране, честота на позиви. 

Необходимо е да се обърне внимание на възпалението в областта на слабините, 

подуване, дискомфорт при натиск, зачервяване. В зависимост от заболяването и 

състоянието на пациента, лечението продължава от две седмици до два месеца. През 

целия период на лечение, е важно да използвате презерватив по време на секс, по време 

на началните етапи на лечението сексуалния живот е противопоказен или болезнен. За 

щастие, след пълно възстановяване мъжът ще може отново да се радва на живота във 

всичките му проявления. 

С цел да се запази мъжкото здраве и потентност, чувството на увереност и насладите не 

само всеки ден, но и всяка вечер, е достатъчно, да се придържа към следните правила: 

Всеки мъж, независимо от възрастта, е необходимо веднъж годишно да посети уролог. 

Профилактичния преглед и направа тестове позволяват диагностициране на ранен 

стадий и улесняване на лечението. 

За да се съхрани отличната потентност, важно е да се следи теглото, да се избягват 

преумора, стрес и депресия. Приема на мултивитаминни комплекси, балансирана диета, 
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отказ от злоупотреба с алкохол, редовни занимания във фитнес - центъра и правилен 

график за деня ще намалят вероятността от еректилна дисфункция. 

Мъжете на възраст над 40 най-често са жертви на простатит и аденом на простата 

(ДПХ), така че те трябва стриктно да посещават уролог за да се диагностицира в ранен 

стадий, а също да обръщат внимание на възможните проблеми с уринирането. 

Всеки случаен секс трябва да бъде безопасен, рискувайки само веднъж, може да се 

обречете за дълго и сложно лечение на тежки инфекции. 

Залогът е дълъг и за да се наслаждавате на сексуалния живот, без каквито и да било 

проблеми с потентността – внимателно се отнасяйте към сигналите и симптомите на 

своя организъм. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

 280-272-178-70-410 

 ВТОРА СЕДМИЦА   

405-406-409-436-476-480  

ТРЕТА СЕДМИЦА    

523-549-614-637-639-635  

ЧЕТВЪРТА  СЕДМИЦА  

 656-703-687-774-804-7 

 

Всички програми се изпълняват еднократно и ежедневния подбор на програмата може 

да бъде разделен за удобство на произволни единици за изпълнение. 

Общото време на 4 седмици на месец, с повторение на програмата в рамките на 1-2 

месеца 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Простатит / Простатит 

Брой честоти: 15 

Честоти: 9,39; 2127; 2008; 727; 690; 666; 465; 880; 787; 727; 125; 95; 73; 72; 20 

30 минути 

Сексуальная слабость / Сексуална слабост 

Брой честоти: 4  

Честоти: 10000; 20; 727; 880  

8 минути 

Сужение уретры / Намаляване на уретера 

Брой честоти: 4 

Честоти: 880; 787; 727; 660 

8 минути 

Эректильная дисфункция / Еректилна дисфункция 

Брой честоти: 19 

Честоти: 9,39; 2112; 2127; 2008; 465; 880; 802; 787; 727; 690; 666; 124; 95; 73; 72; 20; 

650; 625; 600 

38 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Аденома простаты / аденом на простатата 

Брой честоти: 5 

Честоти: 442; 688; 1875; 748; 766 
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10 минути 

Гипертрофия простаты  / Хипертрофия на простатата 

Брой честоти: 9 

Честоти: 1550; 920; 880; 802; 787; 727; 465; 20; 9  

18 минути 

Доброкачественная гиперплазия простаты / Доброкачествена хиперплазия на 

простатата 

Брой честоти: 16 

Честоти: 2720; 2489; 2127; 2008; 1550; 802; 787; 776; 727; 465; 444; 410; 125; 100; 95; 72 

32 минути 

Застойный простатит / Застой на простатит 

Брой честоти: 6 

Честоти: 2250; 2128; 2050; 920; 690; 666 

12 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – 5 дни 

Инфекционный простатит / Инфекционен простатит 

Инфекционный простатит. 

Брой честоти: 25 

Честоти: 100; 410; 522; 146; 2720; 2050; 2489; 2170; 2127; 2008; 1550; 802; 787; 776; 727; 

690; 666; 465; 125; 95; 72; 20; 444; 522; 9,1. 

50 минути 

Мочевой пузырь и простата / Пикочен мехур и простата 

Количество честоти: 9. 

Честоти: 2050; 880; 1550; 802; 787; 727; 465; 20; 9,39 

18 минути 

Мужское бесплодие / Мъжко безплодие 

Брой честоти: 4.  

Честоти: 335; 536; 622; 712 

8 минути 

Мочевой пузырь и простата. 

Количество частот: 1.  

Честоти: 90,5 

5 минути 

 

ЧЕТВЕРТИ ЕТАП ЭТАП – 5 ДНЕЙ 

Инфекции мочевыводящих путей / Инфекции на пикочните пътища 

Брой честоти: 12 

Честоти: 2050; 880; 1550; 802; 787; 727; 465; 20; 9,39; 642; 358; 539 

24 минути 

Ослабление организма мужского / Отслабване на мъжкия организъм 

Брой честоти: 1 

Честоти: 19  

5 минути 

Простата / Простата 

Брой честоти: 5  

Честоти: 2,6; 4; 4,9; 9,4; 19,5 

25 минути. 

Простатит хронический. 

Количество частоти: 1.  
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Частоты: 9,4 

5 минути 

Аденома предстательной железы / Аденом на простатата 

Брой честоти: 5  

Честоти: 2,5; 2,6; 4; 4,9; 9,4  

25 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Дисгормональная простатопатия / Дисхормонална простатопатия 

Брой честоти: 5  

Частоты: 2,5; 2,6; 4; 4,9; 9,4 

25 минути 

Застойный везикопростатит / Застоен везикопростатит 

Брой честоти: 5  

Честоти: 2,5; 2,6; 4; 4,9; 9,4 

25 минути 

Простаты склероз / Простата склероза 

Брой честоти: 5  

Честоти: 9,4; 17; 28; 85; 85,5  

25 минути 

Общ курс - 25 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

БРТ ПРОГРАМА – МЕНОПАУЗАТА НЕ Е БОЛЕСТ И НЕ Е СТЪПКА КЪМ 

СТАРОСТТА 

 

 

 

 

 

КЛИМАКС - БИОРЕЗОНАНС И НОВ БАЛАНС НА МЛАДОСТТА И ЗДРАВЕТО 

 

Тази тема едва ли може да се класифицира като популярна. Тя не е от много любимите 

за обсъждане, може би защото климакса е предвестник на неумолимо приближаващата 

старост, и като нея, той често е свързан с много неприятни неща: ту физическо  

неразположение, и депресирано емоционално състояние, а далеч  нерадостен от 

промяна във външния вид... Но ние няма да отидем в твърде много подробности, а 

просто ще дадем малко информация, която, без съмнение, ще бъде от интерес не само 

за тези, които вече са минали през този труден период, но също и за жените, 

наближаващи "критичната" възраст. 

При различните жени климакса настъпва по различни начини. Нездравите създания с  

поднормено тегло е вероятно да страдат от остеопороза и проявления на психо-

емоционални разстройства. Жени, които са с наднормено тегло ще страдат от 

главоболие, хипертония, затлъстяване. Ако в младостта сте изправени пред 

нарушение на цикъла, предменструален синдром, безплодие, трябва да бъдете 

подготвени за факта, че климакса при вас може да премине трудно. 

Тежестта на симптомите на климакса в много отношения зависи от генетично 

обусловения темп на намаление на производството на естроген. Колкото по-бавен е 

той, толкова по-малко безпокойства, ще се проявят по време на климакса у жената. 

Възрастта, при която започва менопаузата, най-често генетично е определена. Учените 

са открили ген, отговорен за ранното начало на менопаузата. В младостта си, той 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

активира активността на яйчниците, като че ли "преждевременно изразходва своите 

ресурси." В бъдеще, това води до ранна менопауза. По този начин, за да се избегне 

безплодие, на жените в семейството, които имат случаи на ранна менопауза, се 

препоръчва да създадат семейство рано. 

Пушенето приближава настъпването на климакса. Това заключение е направено от 

група американски лекари, които, по-специално, са установили, че пушенето на над 15 

цигари на ден намалява репродуктивна възраст с около 2 години. За ранния климакс 

може да допринесат некачествената и (внимание дами, постоянно стоящи на диета!) 

недостатъчна храна. Но, ако жената дълго време ползва хормонални контрацептиви,  

то менопаузата, настъпва по-късно. 

Своевременната "профилактика" на неизбежни, свързани с възрастта промени, могат да 

облекчат редица негативни симптоми, а нерядко избавят жените от всички тях. Ето 

някои насоки, които да ви помогнат да "преживеете" климакса с малки трудности: 

Редовно проверявайте нивото на холестерол в кръвта - това ще помогне за намаляване 

на риска от сърдечно-съдови заболявания, нерядко възникващи или обострящи се 

именно в този период. 

Със същата цел редовно (поне веднъж седмично) се измерва кръвното налягане сутрин 

и вечер. 

Направете кръвен тест за съдържание на захар, за да се определи дали имате латентни 

форми на диабет. 

Направете изследване на костната плътност за откриване на остеопороза на ранен етап. 

Направете мамография и ежемесечно самостоятелно следете за състоянието на гърдите. 

Следете тегло си, поддържайте го при оптимални нива с умерена храна, ограничение 

на животински мазнини, въглехидрати, сол и алкохол. Опитайте се да се избегнат 

резки колебания в теглото. 

Откажете се от пушенето. Ако не може да го направите, поне ограничете броя на 

изпушените цигари. 

Посещавайте гинеколог за общ преглед и ултразвуково изследване на репродуктивните 

органи. 

Ако до сега не сте се занимавали със спорт – време е, за да започнете. Въпреки това, 

при упражненията натоварването трябва да е много щадящо. По време на първия урок е 

най-добре да бъдете под наблюдение на специалист. Значителна полза ще допринесе и 

ходенето пеш - най-малко 30 минути, 5 пъти седмично. 

Хормоналната заместителна терапия със сигурност не е панацея, но тя действително 

помага за облекчаване протичането на климакса и дава възможност да се предотврати 

развитието на сериозна патология. А правилно подбраните с помощта на лекари 

препарати активно противодействат на процеса на стареене, което позволява да се 

запази здравето и работоспособността. Естествено, всичко това подобрява качеството 

на живот на съвременните жени в зряла възраст. 

Не забравяйте за контрацепция! Дори ако месечният цикъл настъпва при дълги 

интервали, рискът от нежелана бременност все още е запазен. Вие може да не се 

притеснявайте само, ако нямате месечен цикъл вече повече от една година. 

Психологическото състояние по време на менопаузата не е по-малко важно от 

физическото. На тази възраст, се срещат много големи промени - от рязкото увеличение 

на външни признаци на стареене преди нарушаването на обичайния начин на живот 

(типичен пример: децата да растат и да оставят дома си), - което е трудно да се приеме. 

Уви, всичко това е неизбежно, и ние неправилно, постоянно мислим за това, което се е 

случило, и сме съкрушени от изгубеното. Освен това, общото състояние може дори да 

се влоши. Необходимо е да се "коригира" жизнената нагласа и да се опитаме да 

приемем промените, които се извършват. След менопаузата - това не е края на 
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живота. Да, ние сме лишени от много привилегии на младите хора, но и ние също 

много печелим: опит, мъдрост и разбиране за това, което е, в крайна сметка, времето ни 

е свободно от домашни грижи и преживявания, защото децата са израснали и ние сме в 

състояние да се заемем със себе си и да осъществим дългогодишните си желания и 

мечти. Една дума, дали животът ни наистина ще е златна есен, зависи само от нас! 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите. 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали. 

Програмата може да използват и мъжете. 

237-265-310-728-681-178 

Общ курс - 14 дни, с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс / Климакс 

Брой честоти: 3  

Честоти: 4; 4,9; 9,5 

15 минути 

Климакс (дисменорея) / Климакс (дисменорея) 

Брой честоти: 3  

Честоти: 4; 4,9; 9,5 

15 минути 

Климакс (базовая) / Климакс (база) 

Брой честоти: 15 

Честоти: 10000; 880; 832; 802; 787; 727; 660; 650; 600; 465; 444; 125; 95; 72; 20 

30 минути 

Климакс приливы / Климакс горещи вълни 

Брой честоти: 5  

Честоти: 10000; 880; 787; 727; 100  

10 минути 

Климакс симптомы / Климакс симптоми 

Брой честоти: 4  

Честоти: 880; 787; 727; 5,5 

8 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс 1 / Климакс 1 

Брой честоти 8 

Честоти: 2,2; 10; 12,5; 19,5; 26; 49; 55; 92,5 

40 минути 

Климакс 2 / Климакс 2 

Брой честоти: 6  

Честоти: 7; 9,4; 19,5; 40,5; 46; 50 

30 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс 3 / Климакс 3 

Брой честоти: 19 

Честоти: 1,2; 2,5; 3,6; 3,8; 4; 4,59; 4,9; 5,5; 6,3; 8; 9,4; 9,44; 9,5; 9,6; 15; 42; 72; 88; 92,5 
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1 час и 35 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс 4 / Климакс 4 

Брой честоти: 7 

Честоти: 2,8; 3,3; 8,1; 9,19; 54; 54,25; 54,5 

35 минути 

Климакс 5 / Климакс 5 

Брой честоти: 8 

Честоти: 0,7; 0,9; 2,5; 2,65; 3,3; 9,8; 56; 69  

40 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Климакс 6 / Климакс 6 

Брой честоти: 8  

Честоти: 2,5; 3,6; 3,9; 5; 6,3; 8,1; 34; 92 

40 минути 

Эндокринная стимуляция RX TR / Ендокринна стимулация RX TR 

Брой честоти: 11 

Честоти: 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 763; 1335; 645; 10000. 

22 минути 

Общ курс – 25 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

 

СЕМЕЕН БРТ – КОМПЛЕКС: МЪЖ И ЖЕНА 

 

ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СЪСТАВЛЯВАЩИ СЕМЕЙНИЯ КОМПЛЕКС 

МЪЖКА БРТ ФОРМУЛА 

 

Според текущата статистика, болестта на простатата жлеза при мъжете - не е рядко 

явление. Простатата жлеза е отговорна за отделянето на секрет от простатата течност, 

който е основният компонент на мъжката семенна течност. Именно от състоянието на 

тази жлеза зависи преди всичко мъжката сексуалната функция. 

Простатата може да се увеличи поради много причини: това е инфекция, и прекомерно 

натоварване, и, между другото, недостатъчно натоварване! Съвременните изследвания 

са установили, че някои хормонални жлези може ефективно да влияят върху 

състоянието на простатата. 

Съветваме ви да обърнете внимание на новата БРТ МЪЖКА ФОРМУЛА в действащия 

софтуерен пакет, който включва система за изравняване на баланса на жлезите с 

вътрешна секреция, според съвременните изследвания тази формула осигурява най-

висока ефективност. 

Стимулацията на надбъбречната система на мъжа, се явява безспорна и водеща 

програма на нашия комплекс, който осигурява активирането и подкрепата на 

надбъбречните жлези, които, както е известно, подхранват сексуалната активност. 

Здравите надбъбречните жлези произвеждат повече от 50 стероидни хормони, които 

контролират превръщането на мазнини и протеини в глюкоза, потискат възпалителния 

процес, способстват възстановяването и регулирането на баланса на йони в кръвта на  

бъбреците. 
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Надбъбречната стимулация осигурява специална хранителна подкрепа за простатата 

жлеза. Безплодието, импотентността, заболяването на простатата са сведени до 

минимум, когато тези жлези са здрави. 

Комплексните програми МЪЖКИ ФОРМУЛИ са мощни антиоксиданти, предоставят 

обща подкрепа за организма и предпазват клетките от вредните ефекти на свободните 

кислородни молекули, осигуряват жизненост, енергия, отлично здравословно 

състояние. 

ЖЕНСКА БРT – ФОРМУЛА 

Според този принцип ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И БАЛАНС действат и разработената 

специално за жените ЖЕНСКА БРТ - ФОРМУЛА, въз основа на набор от програми, 

предназначени за възстановяване, запазване и укрепване на женското тяло. 

Около 50% от жените редовно страдат от предменструален синдром. С възрастта, 

трудностите на предменструален синдром се превръщат в болезнени симптоми на 

менопаузата. Женско здраве, неговата жизненост и настроение са пряко зависими от 

естрогена равновесие, на който може да се повлияе с помощта на ЖЕНСКА БРТ -  

ФОРМУЛА. 

Много програми, които са част от състава на ЖЕНСКИЯ комплекс, оказват пряко 

естрогенно въздействие. В сравнение със синтетичните женски полови хормони, 

тяхната активност и безопасност е повече от стотици пъти, благодарение на това 

моделиращите естрогенни програми помагат за пълно уравновесяване и ликвидиране 

на всички нежелани реакции на предменструалния (ПМС) синдром. Активацията на  

център на метаболитните процеси благоприятно въздейства върху яйчниците, 

надбъбречните жлези и хипофизата. Специалната програма електролитен баланс, която 

е част от нашия комплекс, осигурява баланс на вода и електролити в организма и оказва 

пряко влияние на рецептора, който улеснява пълноценното използване на хранителните 

вещества от организма: цинк, бор, манган и др. 

И, накрая, необходимите базови програми ЖЕНСКА ФОРМУЛА притежават 

естествени болкоуспокояващи, успокоителни и диуретични свойства. От друга страна - 

комплекса спомага за отделянето на излишните течности и подхранва нервната 

система, укрепва имунната както и като цяло допринася за поддържането на женското 

тяло в най-добрата психическа и физическа форма. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали. 

МЪЖКА ФОРМУЛА 

228-195-290-75-637-410-63-804-336-337-338-344-534-178   

Общ курс - 14 дни, с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

ЖЕНСКА ФОРМУЛА 

67-703-31-2-74-233-636-194-134-816-178-7 -239  

Общ курс - 14 дни, с повторение на цикла след двуседмична почивка. 
 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ЖЕНСКА ФОРМУЛА 

Регуляция женской мочеполовой системы / Регулиране на женската пикочо-полова 

система 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2,5; 4; 4,9; 5,5; 9,4; 9,5; 38; 97 
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40 минути 

Сексуальная регуляция у женщин / Сексуална регулация у жените 

Брой честоти: 2  

Честоти: 12,5; 38  

10 минути 

Половые железы – женщина / Полови жлези - жена 

Брой честоти: 3 

Честоти: 98; 98,5; 98,75  

15 минути 

Регуляция эндокринной системы / Регулиране на ендокринната система 

Брой честоти: 15 

Честоти: 662; 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 635; 763; 1335; 645; 1725; 1342;  

645 

45 минути 

Общ курс - 14 дни, с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

МЪЖКА ФОРМУЛА 

Регуляция мужской мочеполовой системы / Регулиране на мъжката пикочо-полова 

система 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2,6; 4; 4,5; 4,9; 9,4; 19,5; 55; 97 

40 минути 

Сексуальная регуляция у мужчин / Сексуална регулация у мъжа 

Брой честоти: 2 

Честоти: 4,5; 57,5 

10 минути 

Ослабление организма мужского / Отслабване на мъжкия организъм 

Брой честоти 1  

Честоти: 19  

5 минути 

Половые железы – мужчина / Полови жлези - мъж 

Брой честоти: 3.  

Честоти: 51; 51,5; 57  

15 минути 

Регуляция эндокринной системы / Регулиране на ендокринната система 

Брой честоти: 15 

Честоти: 662; 662; 1725; 1342; 1534; 1413; 1351; 635; 635; 763; 1335; 645; 1725; 1342; 

645  

45 минути 

Общ курс – 14 дни  с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ПАПКА 12 - СЪРДЕЧНО – СЪДОВА СИСТЕМА 

 

Функционирането на организма е възможно само при регулярна доставка на 

хранителни вещества до всяка клетка, кислород, вода и отделяне на разпределените от 

клетъчния метаболизъм вещества. Тази задача се изпълнява от сърдечно-съдовата 

система. Сърдечно-съдовата система се състои от сърцето - орган, обезпечаващ 

движението на кръвта по кръвоносните съдове. Сърцето и кръвоносните съдове 

образуват затворена система, в която благодарение на сърдечните пулсации кръвта се 
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движи. С кръвта се доставят хранителни вещества, кислород, хормони на всички клетки 

на човешкото тяло. А продуктите от разпада, безполезните и вредни вещества се 

изпращат на органите, които ги изхвърлят от организма. 

Биорезонансният блок от този раздел е предназначен за предотвратяване на сърдечно-

съдови заболявания, заболявания, свързани с нарушено кръвообращение и доставка на 

хранителни вещества и кислород до органите. Представените програми имат 

положителен ефект върху кръвообращението и състоянието на кръвоносните съдове. 

 

ХИПЕРТОНИЯ И НОРМАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 

ЖИВОТ „ПОД НАТИСК” 

БРТ – ФОРМУЛА ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 

 

Припомнете си, че кръвното налягане може да бъде систолично, диастолично и 

пулсово. Систоличното налягане е най-високото и най-характерно за силата, с която 

кръвта в кръвоносните съдове се удря в артериалната стена. Диастоличното налягане 

дава индикация за това как сърцето се отпуска и позволява на кръвта да тече в 

кухината. Пулсовото налягане е разликата между горните два вида и отразява степента 

на плътност на артериите. 

Смята се, че кръвното налягане 120/80  е нормално, а 110/60 е оптимално. 

Съществената или първична хипертония се среща в приблизително 90%, което 

означава, че в повечето случаи, причината за хипертония е неизвестен. При по-голяма 

разликата между систоличното и диастоличното кръвно налягане, по-твърди и 

нееластични артерии, вероятността от инсулт е по-висока.  

Според специалистите в областта на хипертонията професор Самюел Дж. Maн от 

Корнуелския университет (САЩ), високото систолично кръвно налягане по- често води 

до инсулти и инфаркти, отколкото високо диастолично налягане. С други думи, ако 

систоличното кръвно налягане се увеличи до 160, а диастоличното е нормално - 70, 

това означава, че артериите са станали твърди и рискувате да получите инсулт или 

сърдечен пристъп. 

Такава изолирана систолична хипертония, която се появява при хора на възраст над 50 

години  е неблагоприятен прогностичен белег за евентуален сърдечен пристъп. 

Високото диастоличното кръвно налягане може да сигнализира за такава опасност при 

хора на възраст под петдесет. Има два основни начина за справяне с високото кръвно 

налягане - промени в начина на живот и хранене. Въпреки това, д-р Maн не смята за 

необходимо да се лекуват всички форми на хипертония. 

Например, у хора, по-възрастни от 50 години се наблюдава изолиран артериална 

хипертония. В този случай, се назначават диуретици и блокери на калциевите канали. В 

такъв случай, ако диастоличното налягане е високо - например, 120/100, това е 

свидетелство за пулсово налягане. Професорът не препоръчва лечение, тъй като 

плътността на артериите не се променя. Професор Maн посочва, че лечението на 

хипертония при пациенти в напреднала възраст не трябва да се стреми към излишно 

намаляване на стойностите на кръвното налягане, тъй като е изпълнено със загуба на 

равновесие и травми. При хипертония може да настъпи замаяност и припадък. 

Що се отнася до начина на живот, ключовото решение е да се промени диетата, т.е. 

хранене в рамките на менюто на DASH - диета - това означава диетичния подход да 

спре хипертонията. Основа на плана на DASH - диета се явява намаляването на 

количеството на наситени мазнини, холестерина, зеленчуците и използването на 

нискомаслени млечни продукти. Диетата се обогатява с пълнозърнести храни, риба, 

птици и ядки. Намалява се съдържанието на червени меса, сладкиши, и съдържащи 
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захар напитки. Диета се обогатява с магнезий, калий и калций, както и с протеин и 

фибри. 

Какво е най-интересно, кръвното налягане започва да намалява след 2 седмична DASH 

- диета. Едно скорошно публикуване в американския вестник по медицинска практика 

показва, че сусама, както и маслото от сусам в доза от 2,5 супени лъжици в салата или 

зеленчуците понижава кръвното налягане значително (особено в комбинация с 

медикаментозна терапия). Препоръчително е да се увеличи приема на растителни 

храни, богати на калий: банани, авокадо, печени картофи и тиквички. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВАСЕДМИЦА 

6-24-38-39-161-163-162-160 

ВТОРА СЕДМИЦА 

165-168-760-339-340-615-769-648 

Общ курс – 14 дни, с повторение след двуседмична почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Гипертензия на фоне артериосклероза  / Хипертония на фона на атеросклероза 

Брой честоти: 1  

Честоти: 3,3  

5 минути 

Кровообращение, циркуляция / Кръвообръщение, циркулация  

Брой честоти: 3  

Честоти: 48; 58; 93,5 

15 минути 

Гипертоническая болезнь / Хипертонична болест 

Брой честоти: 5  

Честоти: 3,3; 6; 9,19; 9,44; 9,5 

25 минути 

Гиперхолестеринемия / Хиперхолестеролемия 

Брой честоти: 2  

Честоти: 25,5; 26  

10 минути 

Дополнительная регуляция деятельности сердца / Допълнително регулиране дейността 

на сърцето 

Брой честоти: 1  

Честоти: 47,5  

5 минути 

Капилляры / Капиляри 

Брой честоти: 2  

Честоти: 7; 94,5 

10 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кровообращение – контрольные частоты / / Кръвообръщение – контролна честота 
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Брой честоти: 4  

Честоти: 47,5; 50; 52,5; 99,5  

20 минути 

Кровообращения стабилизация / Кръвообръщение стабилизиране 

Брой честоти: 1 

Честоти: 48 

5 минути 

Систолическая гипертония / Систолическа хипертония 

Брой честоти: 1  

Честоти: 6 

5 минути 

Спазм сосудов с парестезией / Вазоспазъм с парестезия 

Брой честоти: 1  

Честоти: 5,5 

5 минути 

Спастическая гипертония / Спастична хипертония 

Брой честоти: 2  

Честоти: 9,44; 9,5 

10 минути 

Стенокардия / Стенокардия 

Брой честоти: 3  

Честоти: 9,44; 43,5; 95,5  

15 минути 

Тахикардия / Тахикардия 

Брой честоти: 1  

Честоти: 1,2 

5 минути 

Церебральная гипертензия / Церебрална хипертония 

Брой честоти: 2  

Честоти: 1,2; 6,3  

10 минути 

Центр кровоснабжения / Център на кръвоснабдяване 

Брой честоти: 1  

Честоти: 50 

5 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Артериосклероз при повышенном давлении / Артериосклероза при повишено налягане 

Брой честоти: 1 

Честоти: 3,3  

5 минути 

Кровоснабжение и поглощение кислорода / Кръвоснабдяването и усвояването на 

кислород 

Брой честоти: 3  

Честоти: 50; 50,5; 55 

15 минути 

Кровяное давление – регуляция / Кръвно налягане - регулиране 

Брой честоти: 1  

Честоти: 48  

5 минути 
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Нейроциркулярная дистония / Вегетативно-съдова дистония 

Брой честоти: 2  

Честоти: 1,2; 6,3 

10 минути 

Ритм сердечный / Сърдечен ритъм 

Брой честоти: 4  

Честоти: 15; 37,5; 38; 38,5 

 20 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Регуляция кровообращения / Регулиране на кръвообръщението 

Брой честоти: 29 

Честоти: 10000; 5000; 3176; 2720; 2489; 2145; 2127; 2112; 2008; 880; 802; 787; 727; 690; 

666; 650; 625; 600; 465; 125; 95; 73; 72; 40; 20; 9,39; 679,2; 644; 20  

1 час и  27 минути 

Артериосклероз (+нанобактерия, коксаки и CMV) / Атеросклероза (+нанобактерия, 

коксаки и CMV) 

Брой честоти: 12 

Честоти: 10000; 5000; 2720; 2170; 1800; 1600; 1500; 880; 787; 776; 727; 20  

24 минути. 

 

ПИТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Атеросклероз (+герпес зостер и хламидия) / Атеросклероза (+херпес зостер и 

хламидия) 

Брой честоти: 48 

Честоти: 7543; 7521; 4710,4; 3773,2; 3760,2; 1886; 1880; 943,3; 940; 620; 479; 471,6; 

470,9; 941,8; 3767,2; 7160; 3343; 2431; 2323; 1577; 1544; 958; 934; 787; 786; 738; 718; 

716; 686; 668; 643; 576; 574; 573; 572; 563; 554; 542; 453; 446; 436; 425; 423; 411; 345; 

333; 223; 134  

1 час и 36 минути 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Гипертония / Хипертрофия 

Брой честоти: 17 

Честоти: 10000; 5000; 3176; 2112; 880; 787; 9,19; 727; 528; 324; 304; 95; 150; 7,83; 20; 15; 

6 

51 минути 

Диастолическая гипертензия /Диастолична хипертония 

Брой честоти: 2  

Частоты: 9,19; 6  

4 минути. 

Общ курс – един месец с повторение на цикъла след месечна почивка. 

 

СТЕНОКАРДИЯ – ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО, РИТЪМНИ 

НАРУШЕНИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФАРКТ 

 

Сърце - "малкият майстор" на човешкия организъм. През целия си живот, този жив 

двигател, работи непрекъснато, помпи тонове кръв. Сърдечният мускул повече от 

всички други изпитва огромно претоварване и често се изчерпва. 
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Възстановяване и укрепване на сърдечния мускул - една много важна и трудна задача, 

но цената на това е живота на даден човек. Може да се застави сърцето да работи с  

химически препарати, но не за дълго. 

Необходимо е да се храни на клетъчно ниво с витамини, минерали, мастни киселини, и 

след това ще работи гладко и надеждно. И ние ще живеем. 

Причините за изчерпването на сърдечния мускул: 

1. Нарушаване на клетъчното енергийно хранене. Както и всички други, сърдечните 

клетки се нуждаят от пълен дневен хранителен прием. Въпреки това, ние ядем 3 пъти 

на ден, а сърцето работи денонощно, така че това изисква клетките да имат 

необходимия запас от енергия. С това, те винаги имат проблем. 

2. Увреждане на клетъчните мембрани на миокарда в резултат на атака на свободните 

радикали - една от основните причини за клетъчното стареене. Много фактори от 

ежедневието, като  пушенето например, са източници на лавината от свободните 

радикали, които увреждат клетките. Това изисква пълна и антиоксидантната защита на 

организма, и основно на клетъчните мембрани. 

3. Стресът е една от най-разпространените причини за нарушения на сърдечната 

дейност. Той значително намалява енергийните ресурси на клетките. 

4. Калий - основен вътреклетъчен елемент, предоставяйки многообразно влияние върху 

функционирането на сърцето. Дефицитът води до различни заболявания, преди всичко 

за развитие на аритмии. Ние често "губим" калий при стрес, прекомерна консумация на 

сол, алкохол, захар, кафе. 

5. Липса на вода в организма води до сгъстяване на кръвта и увеличаване на 

натоварването на сърдечния мускул, което води до появата на редица проблеми. 

Механизми за възстановяване на функциите: 

Механизмът на натрупване на енергия в клетките на сърцето зависи от наличието на 

нормален обмен на енергия в организма. С възрастта, производството на енергия в 

сърдечния мускул намалява, така че трябва допълнително подаване на енергия с 

помощта на БРT. 

Важността на калия за регулиране на дейността на сърцето, кръвоносните съдове, 

мускулната активност се гарантира с честата необходимост да го добавите отвън под 

лесно усвоима форма. Този проблем успешно се решава БРT.  

РЕГУЛИРАНЕ НА КАЛИЕВИЯ ОБМЕН 

Необходимо е да се поддържа оптимален баланс на водни ресурси на организма, 

отдавайки предпочитание на чиста био-достъпна вода. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВАСЕДМИЦА 

6-24-38-163-165-274-324 

ВТОРА СЕДМИЦА 

339-336-421-422-646-647-648 

Общ курс – 14 дни в месеца с повторение на  цикла по необходимост. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Коронарные сосуды сердца / Коронарни сърдечни съдове. 

Брой честоти: 3  

Честоти: 43,5; 44; 95,5  

15 минути 
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Кровоснабжения дефицит 1 / Недостиг на кръвоснабдяване 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 7; 19,5; 19,64; 19,75; 25,5; 40,5; 46; 50 

40 минути 

Инфаркт миокарда / Инфаркт на миокарда 

Брой честоти: 2  

Честоти: 43,5; 95,5 

10 минути 

Кровоснабжения дефицит 2 / Недостиг на кръвоснабдяване  

Брой честоти: 3  

Честоти: 50,5; 85,5; 95  

15 минути 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кровообращение комплексное 1 / Комплексно кръвообръщение 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 7; 19,5; 19,75; 25,5; 40,5; 46; 50; 85,5 

40 минути 

Кровообращение комплексное 2 / Комплексно кръвообръщение 1 

Брой честоти: 1  

Честоти: 95,5 

5 минути 

Кровообращение местное, тканевое / Местно кръвообръщение, тъкани 

Брой честоти: 1  

Честоти: 85,5 

5 минути 

Кровообращение сердца - все органы / Кръвообръщение на сърцето – всички органи 

Брой честоти: 1  

Честоти: 40,5 

5 минути 

Кровообращение, циркуляция / Кръвообръщение, циркулация 

Брой честоти: 3  

Честоти: 48; 58; 93,5 

15 минути 

Спазмы сердечно-сосудистой системы / Спазми на сърдечно-съдовата система 

Брой честоти: 3  

Честоти: 3,8; 8; 9,44 

15 минути 

Стенокардия / Стенокардия 

Брой честоти: 3  

Честоти: 9,44; 43,5; 95,5  

15 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Стенокардия - контрольные частоты / Стенокардия – контролни честоти 

1.Брой честоти: 7 

Честоти: 85; 87,5; 90; 91,5; 92,5; 94,5; 98 

35 минути 

Стенокардия - контрольные частоты  / Стенокардия – контролни честоти 

2.Брой честоти: 2  

Честоти: 62; 62,5 
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10 минути 

Стеснение в сердце / Стягане в сърцето 

Брой честоти: 1  

Честоти: 43,5 

5 минути 

Центр сердца / Сърце център  

Брой честоти: 1 

Честоти: 98,5 

5 минути 

Активация функции сердца / Активиране функциите на сърцето 

Брой честоти: 4  

Честоти: 7,5; 15; 78,5; 97 

20 минути 

Артерий сердца закупорка / Блокиране на сърдечната артерия 

Брой честоти: 1  

Честоти: 44  

5 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кровотока сердечного нарушение / Нарушение на сърдечния кръвоток 

Брой честоти: 1  

Честоти: 40,5 

5 минути 

Поглощение кислорода / Абсорбция на кислород 

Брой честоти: 2 

Честоти: 50; 55 

10 минути 

Ритм сердечный / Сърдечен ритъм 

Брой честоти: 4  

Честоти: 15; 37,5; 38; 38,5 

20 минути 

Ритма сердечного нарушение / Нарушение на сърдечния ритъм 

Брой честоти: 5  

Честоти: 38; 38,5; 95; 95,5; 97 

25 минути 

Сердечной мышцы недостаточность / Сърдечна мускулна недостатъчност 

Брой честоти: 3  

Честоти: 39; 39,5; 99,75 

15 минути 

Сердце кровоснабжение / Сърдечно кръвоснабдяване 

Брой честоти: 2  

Честоти: 40,5; 47,5 

10 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Сердце / Сърце 

Брой честоти: 4 

Честоти: 1,2; 6; 9,44; 10 

20 минути 

Сердце, миокард – сердечная мышца  / Сърце, миокард – сърдечен мускул 
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Брой честоти: 3  

Честоти: 39; 39,5; 99,75 

15 минути 

Стенокардия / Стенокардия 

Брой честоти: 21 

Честоти: 5000; 2720; 2170; 1865; 1800; 1600; 1500; 880; 832; 787; 776; 727; 660; 465; 444; 

120; 125; 20; 14; 7,83; 3 

44 минути. 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Инфаркт миокарда (средство для рубцевания) / Инфаркт на миокарда (лекарство за 

уплаха) 

Брой честоти: 2 

Честоти: 279; 761  

4 минути 

Нарушение проводимости / Нарушение на проводимостта 

Брой честоти: 3  

Честоти: 59; 60; 61 

6 минути 

Кардионевроз / Кардионевроза 

Брой честоти: 5  

Честоти: 727; 787; 880; 5000; 10000  

10 минути 

Атеросклероз (+герпес зостер и хламидия) / Атеросклероза (+херпес зостер и 

хламидия) 

Брой честоти: 48 

Честоти: 7543; 7521; 4710,4; 3773,2; 3760,2; 1886; 1880; 943,3; 940; 620; 479; 471,6; 

470,9; 941,8; 3767,2; 7160; 3343; 2431; 2323; 1577; 1544; 958; 934; 787; 786; 738; 718; 

716; 686; 668; 643; 576; 574; 573; 572; 563; 554; 542; 453; 446; 436; 425; 423; 411; 345; 

333; 223; 134  

1 час и 36 минути 

Общ курс – 1 месец с повторение на цикъла след месечна почивка. 

 

 

АТЕРОСКЛЕРОЗА И ПОНИЖАВАНЕ НА ХОЛЕСТЕРОЛА 

 

"Холестеролът се произвежда от черния дроб с добра цел, но хормоналната система, не 

вижда тази добра цел." "Нека излишния холестерол е за стероидните хормони." 

Прилагането на нови методи за превенция и лечение, разработени в края на миналия 

век, в икономически развитите страни на света, е довело до намаляване на смъртността 

от исхемична болест на сърцето и инсулт с 50-60%. 

Тези резултати обясняват, на първо място, подобряване на начина на живот 

(намаляване на стреса, редовни физически упражнения, спиране на тютюнопушенето), 

промяната в характера на хранене, ефективно лечение на артериалната хипертония. 

Атеросклерозата започва с увреждане на вътрешната обвивка на артериите (ендотела), 

дължащи се на метаболитни нарушения, излагане на токсични съединения, инфекции, 

радиация. В областта на увреждане от холестерола ендотелна стена на кръвоносните 

съдове, проникват в кръвните клетки липопротеини с ниска плътност.  

В резултат на това се образуват натрупвания и удебеляване на стените на артериите: 

така наречените атеросклеротични плаки. Движение на кръвта в тези артерии се 
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влошава, и ако те са запушени от плака и кръвни съсиреци, дори може да спре. 

Съответните органи страдат от липса на кислород и хранителни вещества, а функциите 

им са нарушени. Ангина пекторис, инфаркт на миокарда, сърдечна недостатъчност, 

нарушение на сърдечния ритъм - са просто различни форми на исхемична болест на 

сърцето. При поражения на артериите на мозъка се развива исхемична болест на 

мозъка, най-тежката форма на която е инсулт. Ако, са запушени артерии на долните 

крайници, появява се болка в мускулите на краката при ходене (интермитентно 

накуцване). Атеросклеротичните стеснения на бъбречните артерии предизвикат тежка 

артериална хипертония. 

Атеросклерозата започва да се развива в продължение на десетилетия преди първите 

признаци на болестта, така че болните, особено мъжете, често не отдават значение, не  

казват нищо на семейството и не ходят на лекар. Електрокардиограма, взета в 

състояние на покой, може да бъде нормална, дори при изразени промени на сърдечните 

съдове. За откриване на заболяването е необходимо да се направят тестове с физическа 

активност на такива устройства, като велоергометър или бягаща пътека. Също така е 

полезно през деня с помощта на наблюдения да се изследва с електрокардиограма, да се 

направи и биохимичен анализ на кръвта. 

Рискови фактори за атеросклероза 

За атеросклерозата няма една ярко изразена причина. Има редица фактори, които 

увеличават риска от развитие на това заболяване. Към рисковите фактори се отнасят: 

висок холестерол в кръвта; захарен диабет; хипертония; затлъстяване; тютюнопушене, 

фамилна анамнеза; напреднала възраст; мъжкия пол. 

В Русия, смъртността от сърдечно-съдови заболявания остава висока. Така че, на 

възраст от 20-64 години от болест на сърцето и кръвоносните съдове умират 34% от 

мъжете и 39% жени, което се обяснява с широкото разпространение на рисковите 

фактори за атеросклероза сред населението. Според Руския център за профилактична  

медицина, умерено повишаване на нивата на холестерола в кръвта, се наблюдава при 

40-44% от мъжете и 40-42% от жените, и значимото повишение -  при 14-22% от 

мъжете и 19-23% от жените. 

В Съединените щати, Канада и Европейската общност преди 10-15 години, са били 

приети национални програми за борба с, в основата на които се явява корекцията на 

нарушения на липидния обмен при възрастното население. Ако се следват тези 

международни насоки, то около 60% от трудоспособното население на Русия ще се 

нуждае от диетична храната и около 20% - от медицинско лечение на нарушения на 

липидния обмен. 

В много случаи, причината за атеросклероза са наследствени фактори. Ако 

заболяването е открито преди да се навършат 55 години, то у близките роднини на 

болния, включително и децата над 2 години, е необходимо да се оценят рисковите 

фактори за атеросклероза. За да се намали вероятността от тяхното реализация трябва 

още от най-ранна възраст, за да се следва здравословен начин на живот - умереност в 

храненето, физическата активност, поддържане на нормално телесно тегло, отказване 

от тютюнопушене. 

Мерки за борба с рисковите фактори 
Диета. При антиатеросклеротичната диета трябва да се ограничат храните с високо 

съдържание на холестерол: мазнини, тлъсти меса, пълномаслено мляко и мастни 

млечни продукти, яйчен жълтък, хайвер, мозък, бъбреци, черен дроб. Съдържанието на 

холестерол в дневния хранителен режим не трябва да надвишава 200-300 мг (това е по-

малко от един яйчен жълтък). Препоръчително е да се ограничи приема на мазнини до 

30% от дневния прием на калории. Това означава, че диетата за хора с заседнал начин 

на живот, препоръчва да се консумират не повече от 2000 калории на ден и трябва да 
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съдържа не повече от 60 грама мазнини, а за по-активните хора, необходимост от 3000 

калории на ден и не повече от 100 грама мазнини. 

Затлъстяването се среща с честота от 15-50%. В 30% от затлъстели лица се развива 

диабет, който често се усложнява от атеросклероза. Особено значение се отдава на 

мъжкия тип затлъстяване с излишък от натрупване на мазнини в областта на корема, 

около центъра на тежестта на тялото. Обиколката на талията при мъжете над 102 см и 

жени над 88 см представлява значително увеличение на риска от хипертония, 

повишени нива на холестерол в кръвта, подагра, диабет, сърдечно-съдови заболявания. 

Ако се придържаме към една много строга диета, т.е да намалим дневния прием на 

мазнини с 35-40% до 20%, то нивото на холестерола в кръвта намалява с 10-20%. 

Например, в едно английско изследване (Lifestyle Heart Trial) се изпитват лица, 

подложени на диета, съдържаща само 7% мазнини, редовно са се занимавали с 

физически тренировки, ограничени от стресови ситуации в рамките на 1 година. В 

резултат, телесното тегло намалява с 11%, фракцията на холестерола в кръвта, 

допринасяща за атеросклероза е намалена с 16%, съпровождана от намаляване на 

атеросклеротични лезии на коронарните артерии по данни на ангиография, на 82%. 

Въпреки това, в действителност много малко хора са способни на такива драстични 

промени в начина на живот и хранене. Като правило, при пациенти, които известно 

време следват препоръките на лекаря, нивото на холестерола се намалява с 5,7%, което 

е недостатъчно за ефективно въздействие върху процесите на развитие на 

атеросклероза. 

От друга страна, в диетата трябва да се увеличат храни с високо съдържание на 

протеини, сложни въглехидрати, растителни масла, плодове, зеленчуци и зърнени 

влакна, особено фибри. Въз основа на епидемиологични проучвания сред Гренландия 

ескимосите, японците, които ядат много соленоводни риби имат по-ниска смъртност от 

исхемична болест на сърцето, била е формулирана хипотезата, че консумацията на 

полиненаситените мастни киселини от морски риби, предпазват от развитието на това 

заболяване. Доказано е, че рибеното масло намалява концентрацията на триглицериди в 

кръвта, тенденцията към образуване на кръвни съсиреци, насърчаване вазодилатацията. 

Ето защо, както при здрави хора и пациенти с исхемична болест на сърцето се 

препоръчва редовна умерена консумация на морски риби - 1-2 хранения на седмица. 

В редица изследвания с епидемиологичен характер се  предполага, че умерената 

консумация на алкохол (еквивалентно на 15-25 грама чист алкохол на ден),  

съпровожда намаляването на смъртността от атеросклероза. По този начин, в 

лозарските региони на Франция, има ниска смъртност от исхемична болест на сърцето, 

въпреки високият прием на наситени мазнини и високи нива на класическите рискови 

фактори. Предполага се, че защитният ефект на алкохола в голяма степен обуславя 

профилактиката на тромбозата, от там на атеросклерозата. От друга страна, общата 

смъртност и смъртността от сърдечно-съдови заболявания се увеличава с ежедневното 

използване на повече от 40 г алкохол, особено при склонност към алкохолизъм. Във 

връзка с това, че злоупотребата с алкохол е свързана с риска от много заболявания - 

хипертония, язва на стомаха, хепатит и цироза на черния дроб, алкохолни увреждания 

на сърдечния мускул и травми на нервната система, лекарят не може да  препоръча 

алкохол за профилактика на атеросклероза. 

Физически упражнения. Здравословни навици трябва да бъдат редовните физически 

упражнения от ранна възраст до дълбока старост. Физическите упражнения причиняват 

редица полезни изменения в организма: подобряването на биохимичния състав и 

физичните свойства на кръвта, предотвратяват развитието на затлъстяване, диабет и 

хипертония, намаляват отрицателното въздействие на психо-емоционалния изблик, 

способстват компенсацията при нарушения на кръвната циркулация, предотвратяват 
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образуването на кръвни съсиреци. Отрицателният енергиен баланс при физическите 

упражнения е един от най-ефективните начини за намаляване на излишната телесна 

маса. По този начин, допълнително изгаряне на 500 калории на ден води до намаляване 

на телесното тегло с 400-500 грама на седмица. Многобройни проучвания показват 

намаляване на преждевременната смъртност с 30-40% при тези, които поддържат 

висока физическа активност (бързо ходене в продължение на 30 минути дневно). 

Пациенти с атеросклероза трябва да се консултират с лекар относно 

продължителността и интензитета на физическата активност в безопасност. 

Отказ от тютюнопушенето. Най-ефективният начин да се намали риска от 

атеросклероза - да не се пуши. Това намалява риска от усложнения при пациенти с 

исхемична болест на сърцето с 50% в близко бъдеще. В Русия, 53-60% от мъжете 

пушат. В развитите страни мъжете (но, не и жените!) се отказват от пушенето, което 

може да бъде свързано с ефективността на правителствените мерките против 

тютюнопушенето. Така, съотношението на мъже пушачи в САЩ сега е понижено до 

22%, докато през 60-те то е съставлявало 74%. 

Профилактика на захарен диабет. Тъй като диабетът е съпроводен с повишен риск от 

развитие на атеросклероза, кръвната захар трябва да се проверява периодично и у 

здрави хора, в случай на повишаване на нивото на кръвната глюкоза над 120 мг/дл (6,6 

ммол/л) трябва допълнително да се направи тест на глюкозна преносимост (тест захар 

натоварване). 

Намаляване на стреса. Следва по възможност да се избегнат конфликтни ситуации, да 

се използват упражнения за облекчаване на ефектите от стреса, търпимо отношение  

към другите. 

Поддържане на нормално кръвно налягане. Нормалното кръвно налягане е 

регистрирано само на 51-56% от мъжете и 59-63% от жените, като хипертонията се 

среща в 23-27% от мъжете и 18-24% от жените. Нормалното систолно кръвно налягане 

трябва да бъде не повече от 140 mm Hg, диастолното - не повече от 90 mm Hg. За да се 

намали кръвното налягане на пациенти с хипертония в присъствието на наднормено 

тегло, то трябва да го намали, да ограничи приема на алкохол до 25 мл на ден (а по-

добре е - да се откажете от него), намаляване на количеството на консумация на сол до 

3 грама на ден. 

Съвременната медицина разполага със значителен арсенал от лекарства, което 

позволява не само да се намали кръвното налягане, но също така и да я поддържа на 

необходимото ниво. 

Поддържането на нормални нива на холестерола в кръвта. Възможността за 

предотвратяване на атеросклероза посредством  хиполипидемична терапия в днешно 

време е в резултат на серия от мащабни клинични проучвания, включващи десетки 

хиляди здрави хора и пациенти с исхемична болест на сърцето. На възраст от 20 

години, трябва да се направи биохимичен анализ на кръвта - да се определи 

съдържанието на холестерол в кръвната плазма. Тя не трябва да бъде по-висока от 200 

мг/дл (5,2 ммол/л). При нормални нива на холестерол, повторни анализи на кръвта се 

провеждат на всеки 5 години. Ако нивото на холестерола е високо, е необходимо да се 

консултирате с кардиолог за необходимостта от допълнителни изследвания, диета или 

прием на специални лекарства, които намаляват нивата на холестерола. 

Нивото на общия холестерол при пациенти с ангина пекторис или инфаркт на миокарда 

трябва да бъде по-малко от 150 мг/дл (по-малко от 4 ммол/л). Това е възможно с 

комбинация от диета и прием на специални лекарства. Полезността на диетата е, че тя 

може да намали нивото на холестерола с 5-10%, а при пациенти с атеросклероза, е 

необходимо да се намали нивото на холестерола, като правило с 25-40%. Това е 
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възможно с помощта на лекарства, които трябва да се използват по предназначение и 

под наблюдението на лекар. 

Освен нивото на холестерола е желателно също да се знае съдържанието на 

триглицеридите и липопротеините с висока плътност. За пациент с атеросклероза или 

диабет е желателно да има следните липидни параметри: холестерол - по-малко от 200 

мг/дл (5,2 ммол/л) и триглицериди - по-малко от 200 мг/дл (2,2 ммол/л), холестерол с 

висока липопротеинова плътност – повече от 40 мг/дл (1,15 ммол/л) и холестерол с 

ниска липопротеинова плътност - по-малко от 100 мг/дл (2,6 ммол/л). 

В заключение, искам да посъветвам хората, които смятат, че са здрави, да се 

позаинтерисуват за реалните показатели на своето здравето: да измерват кръвното 

налягане, да направят електрокардиограма и анализ на кръвта – т. е. да се подложат на 

медицински преглед. И това трябва да се повтаря на всеки 3-5 години. В случай на 

някаква болка е необходима консултация с лекар. Много е вероятно, че той ще 

потвърди доброто състояние на вашето здраве. Ако, се открие заболяване, лечението е  

най-добре да започне в най-ранните етапи на неговото развитие, когато все още е 

възможно да се коригира. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

5-7-178-239-161-165-1027-680 

Продължителност на курса – 1 месец, с повторение на цикъла след месечна почивка. 
 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Артериосклероз при повышенном давлении / Атеросклерозата при повишено налягане 

Брой честоти: 1  

Честоти: 3,3 

5 минути 

Атеросклероз (+герпес зостер и хламидия) / Атеросклероза (+херпес зостер и 

хламидия) 

Брой честоти: 48 

Честоти: 7543; 7521; 4710,4; 3773,2; 3760,2; 1886; 1880; 943,3; 940; 620; 479; 471,6; 

470,9; 941,8; 3767,2; 7160; 3343; 2431; 2323; 1577; 1544; 958; 934; 787; 786; 738; 718; 

716; 686; 668; 643; 576; 574; 573; 572; 563; 554; 542; 453; 446; 436; 425; 423; 411; 345; 

333; 223; 134 

1 час и 36 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Артериосклероз (+нанобактерия, коксаки и CMV) / Артериосклероза (+нанобактерия, 

коксаки - Coxsackie и цитомегаловирус - CMV)  

Брой честоти: 12 

Честоти: 10000; 5000; 2720; 2170; 1800; 1600; 1500; 880; 787; 776; 727; 20 

24 минути 

Стенокардия / Стенокардия 

Брой честоти: 21 

Честоти: 5000; 2720; 2170; 1865; 1800; 1600; 1500; 880; 832; 787; 776; 727; 660; 465; 444; 

120; 125; 20; 14; 7,83; 3 

44 минути 

Артерий сердца закупорка / Блокиране на сърдечната артерия 
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Брой честоти: 1  

Честоти: 44  

5 минути 

Активация функции сердца / Активиране на сърдечните функции 

Брой честоти 4 

Честоти: 7,5; 15; 78,5; 97 

20 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кровоснабжения дефицит 1 / Недостатъчно кръвоснабдяване 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 7; 19,5; 19,64; 19,75; 25,5; 40,5; 46; 50 

40 минути 

Инфаркт миокарда / Инфаркт на миокарда 

Брой честоти: 2  

Честоти: 43,5; 95,5  

10 минути 

Кровоснабжения дефицит 2 / Недостатъчно кръвоснабдяване 2 

Брой честоти: 3  

Честоти: 50,5; 85,5; 95  

15 минути 

Гипертензия на фоне артериосклероза / Хипертония на фона на атеросклероза 

Брой честоти: 1  

Честоти: 3,3 

5 минути 

Гиперхолестеринемия / Хиперхолестеролемия 

Брой честоти: 2  

Честоти: 25,5; 26 

10 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Холестерин / Холестерол 

Брой честоти: 5  

Честоти: 1386; 173; 620; 635; 780 

10 минути 

Печень / Черен дроб 

Брой честоти: 9 

Честоти: 0,9; 2,5; 2,6; 3,3; 6; 8,5; 9,8; 56; 56,25  

45 минути 

Артерии / Артерии 

Брой честоти: 1  

Честоти: 94,5  

5 минути 

Общ курс – 20 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

 

ТРОМБОФЛЕБИТ, ВАРИКОЗНИ И ТРОФИЧНИ ЯЗВИ 

 

БРT – КОМПЛЕКС - ЛЕЧЕНИЕ НА ВАРИКОЗА 

Варикозни разширени вени 
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Какво е това? 

Както е известно, вените осигуряват връщането на кръвта към сърцето. Вътре вените 

имат клапи, които пречат на кръвта да се връща назад. В случай на нарушение на 

нормалната им дейност има рязко увеличение на диаметъра на вената, най-често в 

краката, понякога и в областта на слабините. Възниква така наречения венозен застой. 

Може да бъде придружен от болка, парене, сърбеж. 

Какви са причините? 

Причините за развитие на разширени вени могат да бъдат различни. 

При жените, заболяването се среща четири пъти по-често отколкото при мъжете. 

Повечето разширени вени се появят в резултат на бременност и раждане. 

В допълнение, определена роля играят и наследствените фактори: вродена слабост на 

клапите и венозните стени. Понякога невъзможността на вените да придвижат кръвта 

към центъра може да бъде свързана с недостатъчен тонус на мускулите на краката. 

Могат да повлияят и професионални фактори - например необходимостта дълго време 

„да бъдете на крака." Разбира се, отрицателното въздействие оказва излишната телесна 

маса. При мъжете, това явление може да бъде свързано със значително физическо 

натоварване. 

Какво ги съпровожда? 

Разширените вени са придружени от болка, усилваща се края на деня. В засегнатите 

места има увеличена пигментация, склонност към възпаление или язви. При повишено 

съсирване на кръвта може да се развие тромбофлебит - възпаление на вените, 

придружено от запушване на кръвоносните съдове. 

Как да се предотврати по-нататъшното развитие? 

Необходимо е теглото си върне към нормалното. Избягвайте продължителното стоене 

неподвижно на краката си. Използвайте удобни обувки с нисък ток. Избягвайте 

вдигането на тежки предмети и други физически натоварвания. При възможност, 

давайте почивка на краката (например, сложете ги на стол). 

Много е полезно да правят някои леки упражнения, обезпечаващи отлив на кръв от 

краката към сърцето. 

Да не се използва сауната, гореща вана, да не се стои прекалено дълго на слънце - 

всичко това допринася за разширяване на вените. 

Как да се лекува? 

В началния стадий значително облекчение има при носенето на специални чорапи или 

превръзка на краката. При значително изразени явления, поява на язви, потърсете 

медицинска помощ. 

Трябва да се има в предвид, че разширените вени и тромбофлебита може да са свързани 

с недостиг в организма на някои хранителни вещества. Това води до увеличаване на 

коагулация на кръвта. 

Необходимо е да се осигури приемането на достатъчни количества витамини, минерали 

и други хранителни вещества. 

 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали. 

ПЪРВАСЕДМИЦА 

743-720-712-713-714-680-537-101 

ВТОРАСЕДМИЦА 

630-530-362-178-239-119-120-102 

Общ курс  две седмици с повторение на цикла след месечна почивка. 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паразиты детокс / Паразити детоксикация 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 

50 минути 

Вены / Вени 

Брой честоти: 4  

Честоти: 84,5; 92; 94; 99 

20 минути 

Флебит / Флебит 

Брой честоти: 1  

Честоти: 10 

5 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Варикоз / Варикоза 

Брой честоти: 2  

Честоти: 2,5; 94 

10 минути 

Варикозное расширение вен (обострение) / Варикозно разширение на вените 

(обостряне) 

Брой честоти: 5  

Честоти: 33,5; 46,5; 84,5; 85; 99,5  

25 минути 

Отек варикозного происхождения / Оток с варикозен произход 

Брой честоти: 1  

Честоти: 2,5 

5 минути 

Варикозное расширение вен и  нарушение кровообращения / Варикозно разширение на 

вените и нарушение на кръвообръщението 

Брой честоти: 1  

Честоти: 9,4 

5 минути 

Крови разжижение / Разредители на кръвта 

Брой честоти: 1 

Честоти: 44,5 

5 минути 

Кровообращение - контрольные частоты / Кръвообръщение – контролни честоти 

Брой честоти: 4  

Честоти: 47,5; 50; 52,5; 99,5  

20 минути 

Кровообращение, циркуляция / Кръвообръщение, циркулация 

Брой честоти: 3  

Честоти: 48; 58; 93,5 

15 минути 

 

ТРЕТИИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Тромбоз / Тромбоза 
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Брой честоти: 2  

Честоти: 44,5; 45,5 

10 минути. 

Разжижение крови / Разредители на кръвта 

Брой честоти: 11  

Честоти: 2720; 2170; 1550; 802; 880; 787; 776; 760; 727; 660; 190  

22 минути 

Свертывающая система крови / Системата на кръвосъсирването 

Брой честоти: 4  

Честоти: 2,5; 2,6; 3,8; 4 

20 минути 

Тромбоз - разжижение крови при   тромбозе / Тромбоза – разредители на кръвта при 

тромбоза 

Брой честоти: 1  

Честоти: 44,5 

5 минути 

Варикозная язва / Варикозна язва 

Брой честоти: 1 

Честоти: 10 

5 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Варикозное расширение вен и геморроидальные узлы / Варикозно разширение на 

вените и хемороидални възли 

Брой честоти: 8 

Честоти: 45,5; 60,5; 66,5; 68; 68,5; 84,5; 85; 99 

40 минути 

Варикозное расширение вен и нарушение кровообращения Варикозно разширение на 

вените и нарушение на кръвообръщението 

Брой честоти: 1  

Честоти: 9,4 

5 минути 

Лимфостаз / Лимфостаза 

Брой честоти: 9 

Честоти: 880; 787; 727; 522; 444; 440; 148; 146; 6 

18 минути 

Лимфостимуляция / Лимфостимулация 

Брой честоти: 3  

Честоти: 15,05; 10,36; 3176 

14 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Лимфа и детох / Лимфа и детоксикация 

Брой честоти: 33 

Частоты: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5 

1 час и 6 минути 

Хламидия общая / Хламидия обща 

Брой честоти: 14 
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Частоты: 3773; 3768; 2223; 2218; 2213; 942; 866; 840; 624; 622; 620; 555; 470; 430 

42 минути 

Общ курс – 25 дни с повторение на цикъла след месечна почивка. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД  ИНСУЛТ 

 

Инсулт – това е нарушение на кръвообръщението в мозъка. 

Различават се хеморагични и исхемични инсулти. 

Хеморагичен инсулт – кръвоизлив на вещество в мозъка. Кървене  на вещества в 

мозъка е най-вероятно да се случи при хипертонично заболяване или вторична 

артериална хипертония. 

Исхемичен инсулт (мозъчен инфаркт) се получава, когато значително намалява  

мозъчния кръвоток. Сред болестите, които водят до развитието на мозъчен инфаркт, 

първо място заема атеросклерозата. По-рядко, основното заболяване е хипертонията, 

още по-рядко разнообразните артерии (колагенови, сифилистични, облитериращ 

тромбангиит), заболявания на кръвта (левкемия, еритремия), вродени сърдечни 

заболявания в стадий на декомпенсация, инфаркт на миокарда, остра инфекциозна 

болест, интоксикация, травма, големи съдове в областта на шията и др., "Разрешаваща" 

роля в развитието на исхемичен инсулт често принадлежи към умствени и физически 

пренапрежения. 

Няколко дни преди исхемичен инсулт има главоболие, слабост, замъгленост в очите, 

виене на свят, преходно изтръпване на ръцете и краката. Явленията се разрастват, а  в 

един ден сутринта ръцете и краката вече престават да действат. Съзнанието на 

пациента може да не се загуби, но отбелязва "мъгла" в главата. Може би внезапното  

развитие е по-характерно за хеморагичен инсулт. При много от пациентите в първите 

минути след инсулта се появява повръщане. 

Исхемичен инсулт може да се появи по всяко време на деня. Много по-малко от 

хеморагичен инсулт, той се развива в съня и веднага след събуждане. Улавянето на 

връзката на инсулта с повишена физическа активност, излагане на някой емоционален 

фактор, вземане на гореща вана, употреба на алкохол, загуба на кръв или каквито и да е 

било общ, в частност инфекциозни заболявания. Често има исхемичен инсулт, след 

инфаркт на миокарда. За исхемичен инсулт, най-характерните симптоми постепенно 

нарастват в продължение на няколко часа, понякога дори 2 - 3 дни или повече. 

Лечение на инсулт 

Лечението на пациента в острата фаза на инсулт е необходимо в специализирано 

неврологично отделение, което позволява, чрез точната диагноза на характера на 

инсулта, интензивно лечение и ранна рехабилитация, да се намали смъртността и 

уврежданията сред пациентите. 

При лечението на болни с инсулт, могат да бъдат идентифицирани две основни 

направления: 

Лечение след инсулт, предотвратяване на повтарящ се инсулт и други 

заболявания на сърдечно-съдовата система. 

Нарушения на движение - една от най-честите и тежките последици от инсулт. 

Максимално възстановяване на загубени движения се явяват в рамките на два до три 

месеца след инсулта, то продължава през цялата година и най-значително е през 

първите шест месеца. Възстановяване на способността към самостоятелно придвижване  

се наблюдава дори при пациенти, у които инсулта е довел до пълна липса на движение 

на крайниците от едната страна (хемиплегия). При адекватна физиотерапия повечето от 

такива болни започват да се изправят и да ходят самостоятелно, най-малко 3-6 месеца 
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след заболяването, което е една от основните цели в рехабилитацията на тежка степен 

на двигателно увреждане. 

Лечебна гимнастика трябва да бъде проведена още в първите дни след инсулта при 

отсъствие на противопоказания към физическа активност (например, инфаркт на 

миокарда или аневризма в мозъчните артерии). Движението на парализираните 

крайници трябва да се направи в рамките на няколко (10-20) минути, най-малко три 

пъти на ден, трябва да се обърне специално внимание на ставите (рамо, надлакътници 

тазобедрена става, глезени), където е възможно по-ранно и значително развитие на 

възпаление и загуба на подвижност. Активни движения на парализираните крайници, е 

необходимо веднага след като те се появяват, постепенно увеличаване на 

натоварването. При липса на противопоказания, болните трябва да седят в леглото в 

рамките на 2-3 дни след началото на исхемичния инсулт и след - една до две седмици 

след началото на вътремозъчен кръвоизлив. След това, ако те уверено седят в леглото, 

болните могат да седят в кресло или на стол и се обучават да използва инвалидна 

количка. В бъдеще, болните трябва да бъдат първо научени да ходят като използват  

специални приспособления, а след това да се придържат. По време на физиотерапията е 

необходимо постепенно да се увеличава физическата активност. Ако болният има 

патология на сърцето (например, аритмия или стенокардия), програмата за 

рехабилитация се съгласува с кардиолог. 

За да се намали болката преди гимнастика може да се използват локално аналгетични 

мехлеми или компреси с новокаин и димексид, масаж и рефлексология.  

Ако болният след инсулт има смущения в говора, препоръчителни са логопедични 

занятия. Болният трябва да слуша речта на други хора, радио, телевизия и да има 

възможност да общува с други хора. Необходимо е да се стимулира болният към  

самостоятелно говорене, дори при нарушения в тежка форма. От голямо значение са 

четене на глас, писане, рисуване и други дейности, които стимулират речевите 

функции. Ефективността на възстановяването на речевите функции се определя до 

голяма степен от мотивацията на болния и неговото активно участие в процеса на 

рехабилитация, положителните коментари с лекаря и заобикалящите го хора имат 

голямо значение за неговия успех от занятията. 

Намалена памет и интелект се наблюдава в значителна част от болните след инсулт. С 

цел подобряване на паметта и интелигентността при пациенти с инсулт, може да се 

използват инструменти, които увеличават скоростта на метаболизма и притока на кръв 

в мозъка: пирацетам, глиателин, нимодипин, винпоцетин, цинаризин, никардипин. 

Депресия се среща в повече от половината от пациентите след инсулт. Това значително 

усложнява процеса на рехабилитация на болния, което усложнява грижите за него и 

неговите контакти със заобикалящите го хора. Депресията може да се прояви като 

главоболие и други неврологични заболявания, които понякога погрешно ги считат 

като прогресивно развитие на съдови лезии в мозъка при болни с мозъчен инсулт. 

Препоръчително е да се каже на болния, че много хора, които са прекарали инсулт, 

постепенно са успели да възвърнат загубените способности, домакински умения, а дори 

и да се върнат към предишните си професионални дейности. 

Едно от най-важните направления в лечението на пациенти с инсулт е профилактика на 

рецидив. Рискът от повтарящ се инсулт се увеличава в присъствието на хипертония, 

аритмия, заболяване на сърдечните клапи, конгестивна сърдечна недостатъчност, 

диабет. 

Профилактиката на инсулт трябва да започне възможно най-скоро и да продължи в 

продължение на най-малко 4 години. От голямо значение е поддържането на 

здравословен начин на живот, който включва спиране на пушенето или намаляване на 

броя на изпушените цигари, отхвърлянето на наркотици и злоупотребата с алкохол, 
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адекватна физическа активност и намаляване на затлъстяването. Препоръчително е да 

се намали консумацията на храни, които съдържат големи количества холестерол 

(масло, яйца, извара, и т.н.), и да се увеличи диетата на пресни зеленчуци и плодове. На  

жените, които са претърпели инсулт, не се препоръчва да се използват орални 

контрацептиви. 

Артериалната хипертония - най-важният коригиращ рисков фактор за инсулт. 

Пациентите, които са претърпели инсулт и хипертония могат да бъдат насърчавани да 

намалят приема на храна на сол, тъй като тя може да намали кръвното налягане и по 

този начин да намали дозата на антихипертензивни лекарства, приемането на която 

може да доведе до нежелани странични ефекти. Ако болният е с наднормено тегло, се 

препоръчва да се постигне и поддържа идеално телесно тегло, което изисква 

намаляване на общия прием на калории и редовни упражнения (физиотерапия лечебна 

гимнастика, разходки), интензивността на които е индивидуално. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали, по – 

долу са посочени номерата на програмите. 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

208-9-7-60-114-530-335-772 

ВТОРА СЕДМИЦА 

500-501-503-5-4-505-770-769 

Общ курс - 14 дни, с повторение на цикъла след двуседмична почивка. 
 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Инсульт / Инсулт 

Брой честоти: 19 

Честоти: 1800; 880; 787; 727; 650; 625; 600; 125; 95; 72; 20; 1865; 522; 428; 20; 787; 880; 

5000; 10000 

38 минути 

Артерий закупорка / Артерии запушване 

Брой честоти: 4  

Честоти: 43,5; 44; 65,5; 89,5 

20 минути 

Кровоснабжение и поглощение кислорода / Кръвоснабдяване и поемане на кислород 

Брой честоти: 3  

Честоти: 50; 50,5; 55 

15 минути  

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Память / Памет 

Брой честоти: 2 

Честоти: 10000; 20 

10 минути 

Кровяное давление – регуляция / Кръвно налягане - регулиране 

Брой честоти: 1 

Честоти: 48 

5 минути 

Поражение сосудов головного мозга / Поражение на съдовете на мозъка 
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Брой честоти: 2  

Честоти: 5,5; 9,5 

10 минути 

Антиангиоспатический эффект / Антиангиоспатически ефект 

Брой честоти: 2  

Честоти: 5,55; 9,5 

10 минути 

Антисклеротический эффект / Антисклеротичен ефект 

Брой честоти: 1 

Честоти: 3,3  

5 минути 

Регуляция ликвородинамики / Регулиране на ликворната динамика 

Брой честоти: 2  

Честоти: 1,2; 6,3 

10 минути 

Церебро-астенический синдром / Цереброастеничен синдром 

Брой честоти: 1 

Честоти: 4,9 

5 минути 

Синдром цереброваскулярной недостаточности / Синдром на цереброваскуларна 

недостатъчност 

Брой честоти: 1  

Честоти: 1,26 

5 минути 

Семь чакр / Седем чакри 

Брой честоти: 7  

Честоти: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100 

35 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кровообращение головы / Кръвообръщение  глава 

Брой честоти: 4  

Честоти: 19,5; 19,64; 19,75; 50  

20 минути 

Спазм сосудов с парестезией / Вазоспазъм с парестезия 

Брой честоти: 1  

Честоти: 5,5 

5 минути 

Инсульт – паралич / Инсулт - парализа 

Брой честоти: 15 

Честоти: 10000; 1865; 1800; 880; 787; 727; 650; 625; 522; 465; 125; 95; 72; 40; 20 

30 минути 

Кровообращение, циркуляция / Кръвообръщение, циркулация 

Брой честоти: 3  

Честоти: 48; 58; 93,5 

15 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Инсульт реабилитация / Инсулт рехабилитация 

Брой честоти: 19 
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Честоти: 2112; 3; 203; 1800; 880; 787; 727; 650; 625; 600; 125; 95; 72; 1865; 522; 428; 

10000; 20; 2720 

38 минути 

Дизартрия, после инсульта / Дизартрия след инсулт 

Брой честоти: 2  

Честоти: 24; 62,5  

10 минути 

Шум в ушах после инсульта / Шум в ушите след инсулт 

Брой честоти: 4  

Честоти: 11; 55; 57,5; 60 

 20 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Регуляция кровообращения / Регулиране на кръвообръщението 

Брой честоти: 29 

Частоты: 10000; 5000; 3176; 2720; 2489; 2145; 2127; 2112; 2008; 880; 802; 787; 727; 690; 

666; 650; 625; 600; 465; 125; 95; 73; 72; 40; 20; 9,39; 679,2; 644; 20  

1 час и 27 минути 

Энергия и витализация / Енергия и витализация 

Брой честоти: 8 

Честоти: 528; 15; 35; 9999; 1725; 1342; 645; 150  

24 минути 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Ускорение излечения / Лечебно ускоряване 

Брой честоти: 22 

Честоти: 7,83; 26,4; 33; 39; 7,34; 10; 324; 528; 97; 135; 150; 200; 140; 330; 450; 160; 500; 

783; 10000; 5000; 1600; 70 

1 час и 28 минути 

 

СЕДМИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Лечение гемипареза 1 / Лечение хемипареза 1 

Брой честоти: 7  

Честоти: 5,7; 18; 21; 33; 40,1; 49,2; 52  

35 минути 

Лечение гемипареза 2 / Лечение хемипареза 2 

Брой честоти: 8 

Честоти: 3,4; 16,2; 22,5; 71,5; 77,7; 80; 89,5; 90 

40 минути 

Общ курс – 35 дни с повторение на цикъла след месечна почивка. 

 

КАТАРАКТ, ГЛАУКОМА И ДОБРО ЗРЕНИЕ 

ЗДРАВЕТО НА ОЧИТЕ Е НУЖНО НА ВСИЧКИ 

 

Лечението настъпва много по-бързо, ако енергийната система, която контролира 

организма се попълни с енергия. 

При заболявания на очите, когато поставите програма за очни заболявания (глаукома, 

катаракта и т.н.), отново не се получава пълноценно лечение, обърнете внимание  на 

контролирането на очите. 

Тук има взаимовръзка с храносмилателната система, жлъчния мехур и черния дроб. 
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И, съответно, програмата ще бъде на паразити на черния дроб, както и другите, 

свързани с тези органи. 

При включване на тези допълнителни програми, подобряването на състоянието на 

очите е много по-бързо. 

Програмата се изпълнява веднъж, дневно. 

Катаракта – помътняване на естествената леща, поради отлагания на калциеви соли в 

тях. Както при глаукомата, това заболяване, може да се лекува само чрез операция. С 

цел да се ограничи растежа на катаракта и неговото съзряване, лекарите препоръчват да 

се приема рибофлавин. 

 

ЗДРАВЕТО НА ОЧИТЕ Е НУЖНО НА ВСЕКИ 

Очи - сетивен орган, който има много тънки "настройки", и много сложна структура. 

Именно зрението ни дава 90% от информацията за света. Тежка загуба за човека е, ако 

спре да вижда света ясно и ярко. 

Някои заболявания могат да доведат до загуба на зрението. В същото време, има много 

проблеми, свързани със здравето и условията на живот, които могат да доведат до 

постепенно, практически незабележима загуба на зрението. 

В такива ситуации - откриването на произхода за влошаване на зрението, често е 

твърде късно, когато промяната вече не е възможно да се върне назад. 

Профилактиката – това е най-добрият начин за запазване на зрението. Ако работите на 

компютър, четете много, често гледате телевизия, карате кола (включително по здрач), 

вие трябва да знаете - вашето зрение постепенно губи острота и яркост. 

За щастие, има начини да се помогне на очите и ги подкрепим в тяхната усилена 

работа. В този раздел ние показваме най-важната информация за очните заболявания, 

методите за профилактика и лечение. 

Никотинът убива конете и доброто зрение. 

Ако, очите ви са вашата пътека, постарайте се да се откажете от пушенето. Никотинът  

е  влияе пагубно върху зрението. Освен обощоизвестните заболявания на дихателните 

пътища и на целия организъм, той разширява кръвоносните съдове, а след това ги 

стеснява, като нарушават храненето на очите. А това може да доведе до ретинална 

исхемия и намалено кръвоснабдяване на органа. Доброто зрение и пушенето - са 

несъвместими. 

Замърсяването на въздуха и водата също така способстват замъгленото виждане. 

Зрението в цифри. 

70% от информацията за света, което възприемаме чрез очите. И често ги 

претоварваме... 

Всеки трети ученик в годините на обучението се развиват късогледство. 80 км на ден 

трябва да се изминат пеш, ако се опитаме да зададем натоварване на краката, 

съразмерно на това, което се пада на очните мускули. Течности, като урината и потта са 

токсини, така че с плача вие не само давате отдушник на чувствата, но също така 

освобождавате от организма си нежеланите соли. Също така, в сълзите има ензими, 

необходими за защита на очите от инфекция. 

1 от 12 мъже са далтонисти. Сред жените, този показател е 1 от 200. Средно човек 

разграничава до 500 нюанса на сивия цвят. 

През 15-ти век са изобретили очилата с тъмни стъкла. Те са били носени в двора на 

китайските придворни - и не за да се предпазят от слънцето, а за да скрият изражението 

на очите и за защита от уроки. 

Ирисът - мембраната, контролираща количеството светлина, което навлиза в окото. 

Цветът му на зависи от концентрацията на пигмента меланин (вариращ от светло синьо 

до тъмно кафяво). Абсолютно черни очи в природата няма. 
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Мигане – безусловен рефлекс, продължава 0,05 секунди. То е нужно за  овлажняване 

на очите със сълзи и за да даде почивка на очните мускули. Колкото повече човек се 

съсредоточва, толкова по-малко вероятно е да мига: по време на приятелски разговор 

мига 15 пъти в минута, а докато чете книга - само 6 пъти в минута. 

Склера - непрозрачна белтъчна обвивка, която заема 5/6 от повърхността на окото. Тя 

предпазва очната ябълка и й придава форма. 

Роговица - прозорец, през който светлината влиза в окото. Дори и при леко докосване 

на очите, веднага се затваря, което позволява да ги предпази от механични повреди и 

температурни промени. 

При 67% от работещите в офиси, зрението се влошава до края на деня. Причините са 

много, включително неправилно подбрани дрехи, прекалено стегнати яки и 

вратовръзки. Имат значение правилното сядане, правилната организация на работното 

място, използването на офис оборудване. 

 

Заболяване на очите при възрастните хора 

Глаукома - това е очно заболяване, в което има повишено вътреочно налягане, което 

постепенно води до прогресивна атрофия на зрителния нерв и загуба на зрението. Това 

състояние е една от основните причини за необратима слепота при хората над 65 

години. 

Рисков фактор: повишено вътреочно налягане - ранната диагностика позволява да се 

спре развитието с помощта на капки за очи, които понижават вътреочното налягане. 

Рискови фактори: заболявания, които увеличават вероятността от поражения на  

глаукома - диабет, хипертония, далекогледство - своевременно лечение на заболявания, 

които повишават риска от глаукома. 

Рисков фактор: генетична предразположеност. Глаукомата е много по-често срещана 

при близки родственици и засяга всеки десети член на семейството. Лица в риск следва 

да бъдат включат в дневния хранителен прием на храни, съдържащи каротин. Това са 

моркови, киселец, аспержи, ябълки, кресон, боб. 

Коварството на глаукомата се състои в това, че ранните й стадии са почти невидими. 

Заболяването се проявява в нарастване на слепи петна, т.е. в зоната на очите, която не 

възприема изображения. Ето защо, човек просто не осъзнава, какво се случва с него. 

Едва по-късно, тъй като се влошава периферното зрение, той започва да се вижда по-

лошо, отколкото преди, или започва да се удря в предмети, които преди са със 

сигурност е забелязал. И още нещо, болният не може да понася ярка светлина. 

Лица, отнасящи се към рисковата група след 40 годишна възраст задължително и 

редовно трябва да преглеждат очите си. 

За всички останали, своевременно напомняне за необходимостта да бъдат изследвани 

за далекогледство, което обикновено се случва  между 45-50 години. 

При това заболяване не съществуват ефективни народни методи за лечение, може само 

да се помогне с традиционна медицина за подобряване на кръвообращението чрез 

операция или ежедневно офталмологично лечение. 

Отлепяне на ретината: най-често това е следствие от множествена склероза, или много 

интензивна работа на очите, когато напрежение усилване на оглед. Болка при отлепяне 

на ретината не винаги се случва, в предната част на окото се появява тъмно плуващо 

петно, мъхнато, ажурно, като муха, която да ни попречи да виждаме. При 

профилактиката за отлепване на ретината трябва да се приема повече витамин С, храни 

съдържащи калций, фосфор, да се избягва низкото накланяне на главата, за да не отива 

кръвта към очите. И да участва в профилактиката на съдови заболявания, и на първо 

място в профилактиката  и лечението на съдова склероза. 
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Възпаление на слъзната торбичка: заболяването не започва в резултат на запушване 

или стесняване на слъзния канал при болести на носната кухина. Симптоми - сълзене и 

зачервяване около очите, може да се образува абсцес. За да се предотврати абсцеса е 

необходимо от време на време, за да се измиват очите с разтвор на борна киселина или 

да направите компрес с вода преди налягане. Влажни топли компреси с борна киселина 

показват, ако се формира абсцес. 

Възпалението на слъзната торбичка е изключително опасно, не се лекува 

самостоятелно, то може да доведе до загуба на окото, трябва незабавно да се 

консултирате с лекар. 

Слъзотечение: често слъзотечение се случва в напреднала възраст, защото са слаби 

мускулите на очите. 

Конюнктивит: възпаление на лигавицата на клепачите, причинени от различни 

бактерии, вируси и дори хламидия. Симптомите - болка в очите и мукозни кръвоизливи  

тънки до големи вълни върху цялата конюнктивата и склерата. Премахване на 

симптомите и дискомфорта може да стане със средства, които се приемат за блефарит, 

но тук трябва и конвенционално лечение с антибиотици или противовирусни мехлеми. 

Блефарит: възпаление на ръбовете на клепача. Най-често той се развива на алергична 

основа, с лоша дейност на стомашно-чревния тракт, анемия, ниска киселинност, 

инфекции в устната кухина. 

Има люспещ (себореен) блефарит, при който ръбовете на клепача в основата на 

миглите се покриват със ситни жълтеникави корички, язвен блефарит - възпаление на 

космените фоликули, при които миглите се слепват в снопчета от образувалата се 

жълто кора. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-178-175-176-417-239-473 

ВТОРА СЕДМИЦА 

550-588-339-772-770-769-760 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

Общ курс – 14  дни, с повторение на цикъла след двуседмична почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Семь чакр / Седем чакри 

Брой честоти: 7  

Честоти: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100 

35 минути 

Глаза / Очи 

Брой честоти: 4  

Честоти: 3,6; 4,9; 64; 72,5 

20 минути 

Глаза - контрольные частоты / Очи – контролни честоти 

Брой честоти: 4  

Честоти: 15,5; 70; 72,5; 75 

20 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Близорукость / Късогледство 

Брой честоти: 1  
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Честоти: 31,5  

5 минути 

Глазные мышцы (косоглазие)  / Мускули на очите (кривогледство) 

Брой честоти: 1  

Честоти: 88,5 

5 минути 

Глаукома / Глаукома 

Брой честоти: 2  

Честоти: 70; 98,5 

10 минути 

Дальнозоркость / Далекогледство 

Брой честоти: 1  

Честоти: 31,5 

5 минути 

Зрительного нерва раздражение / Дразнене на  зрителния нерв 

Брой честоти: 1 

Честоти: 94,5 

5 минути 

Глаукома (баз.) / Глаукома (база)  

Брой честоти: 6 

Честоти: 5000; 1600; 1830; 880; 787; 727 

12 минути 

Катаракта / Катаракт 

Брой честоти: 2 

Честоти: 75; 83 

10 минути 

Мышцы глаз / Мускули на очите 

Брой честоти: 1  

Честоти: 88,5 

5 минути 

Нарушение зрения / Нарушение на зрението 

Брой честоти: 3 

Честоти: 70; 70,5; 95 

15 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Неврит зрительного нерва / Неврит на зрителния нерв 

Брой честоти: 2  

Честоти: 3,6; 4,9 

10 минути 

Органы зрения / Зрителни органи 

Брой честоти: 4  

Честоти: 3,6; 4,9; 44; 77 

 20 минути 

Катаракта осложнѐнная / Катаракт усложнения 

Брой честоти: 4  

Честоти: 1830; 496; 325; 774 

8 минути 

Катаракта (баз.) / Катаракт (база)  

Брой честоти: 27 
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Честоти: 10000; 9999; 5000; 2211; 2195; 2187; 2110; 1830; 1654; 1600; 1552; 1335; 880; 

787; 784; 774; 728; 496; 360; 350; 325; 292; 100; 30; 20; 9,1; 0,3. 

 54 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Помутнение стекловидного тела глаза / Помътняване на стъкловидното тяло на очите 

Брой честоти: 1  

Честоти: 72,5  

5 минути 

Резкость видения / Острота на зрението 

Брой честоти: 1  

Честоти: 72,5 

5 минути 

Роговица / Роговица 

Брой честоти: 1 

Честоти: 64,5  

5 минути 

Роговица глаза (дегенерация) / Роговица на очите (дегенерация) 

Брой честоти: 1 

Честоти: 18,5 

5 минути 

Сетчатка / Ретина 

Брой честоти: 2  

Честоти: 65,5; 74,5 

10 минути 

Сетчатка, регуляция / Ретина, регулиране 

Брой честоти: 1  

Честоти: 65,5 

5 минути 

Сетчатки отслоение 1 / Отлепване на ретината 1 

Количество частот: 8 

Честоти: 5,7; 19,5; 47,5; 50; 52,5; 66,5; 95; 99 

40 минути 

Сетчатки отслоение 2 Отлепване на ретината 2 

Брой честоти: 3  

Честоти: 19,64; 19,75; 25,5 

15 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Слезная железа, слезообразование / Слъзна железа, слъзообразуване 

Брой честоти: 1  

Честоти: 11 

5 минути 

Слезообразование скудное / Намалено слезообразуване 

Брой честоти: 5  

Честоти: 4; 10; 11; 12,5; 15 

15 минути 

Спазм аккомодации / Спазъм акомодацията 

Брой честоти: 2 

Честоти: 3,6; 4,9  
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10 минути 

Центр зрительный / Зрителен център 

Брой честоти: 1 

Честоти: 70 

5 минути 

Атеросклероз сосудов глаза / Атеросклероза на очните съдове 

Брой честоти: 5 

Честоти: 20; 727; 787; 880; 10000 

10 минути 

Бифокальное зрение / Двойно зрение 

Брой честоти: 5  

Честоти: 20; 727; 787; 880; 5000 

10 минути 

Зрительное утомление / Зрителна умора 

Брой честоти: 17 

Честоти: 10000; 2010; 1831; 1830; 1829; 1600; 1552; 1335; 880; 787; 727; 496; 400; 360; 

350; 160; 20 

34 минути. 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Конъюнктивит (покраснение глаз) / Конюктювит (зачервени очи) 

Брой честоти: 20 

Честоти: 10000; 5000; 2025; 1830; 1552; 1550; 1246; 1206; 880; 822; 802; 787; 728; 727; 

489; 432; 120; 80; 20; 1,2 

 40 минути 

Астигматизм / Астигматизъм 

Брой честоти: 8 

Честоти: 350; 360; 727; 787; 880; 1830; 5000; 10000 

16 минути 

Острота зрения / Острота на зрението 

Брой честоти: 19 

Честоти: 3176; 1860; 1856; 1852; 1848; 1846; 1842; 1838; 1834; 1830; 1826; 1822; 1818; 

1814; 1810; 1806; 1802; 360; 350  

38 минути 

Общ курс – 30 дни с повторение на цикла след месечна почивка. 

 

 

ПАПКА 13 – КОЖА 

КРАСОТА НА КОЖАТА, КОСАТА И НОКТИТЕ 

 

В китайската медицина, кожата е един от органите на екскреция. Ако свързаните 

органи - бял дроб и дебелото черво - не функционират правилно, то се блокира 

естественото отделяне на токсини, а по кожата се появява обрив. При ефективна работа  

на отделителните органи и здравословна диета, вашата кожа ще бъде здрава. Поради 

тази причина, на хората с хронични кожни заболявания, често се предписват режим на 

гладуване и изчистване на кръвта. Често кожата по време на гладуване се влошава, 

преди да стане по-добре, защото организмът ви е свикнал с използването на кожата, за 

да се освободи токсините, и този процес продължава и в процеса на глад. 

Чистота - важен фактор за здравето на кожата. Въпреки това, твърде много вода и 

сапун може да бъде вредно. Кожата освобождава естествени масла. Прекомерната 
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употреба на сапун и вода могат да елиминират това защитно покритие и кожата може 

да стане суха и започва да се бели и сърби. 

Трябва да се отбележи, че кожата е производител на витамин D за организма. Този 

процес се случва, когато ултравиолетови лъчи активират провитамин, образуван от 

холестерола на кожата, и превръщането му във витамин D. С оглед на факта, че 

миенето на кожата прекъсва този процес, би било полезно да се въздържате от вземане 

на душ за 2 часа преди загар и 2 часа след (особено, ако вие рядко добивате тен и 

разполагате с достатъчно количества витамин D). 

Ако кожата ви е суха, мийте я с вода и сапун не повече, отколкото е необходимо. 

Вместо това, опитайте ежедневен душ за измиване на подмишниците, краката и 

гениталиите (жените трябва да избягват почистване на вагината със сапун, тъй като 

повечето от видовете сапун е направен на алкална основа, снижаващи показателя на 

концентрация на водородни йони във влагалището, което провокира вагинални 

инфекции). 

Опитайте се да се избегне използването на кремове, лосиони и многослойна козметика, 

които запушват порите на кожата. Ако следвате правилата за хигиена, водите 

здравословен начин на живот (достатъчно да се занимавате със спорт, да прекарвате 

времето си на чист въздух и слънце) и сте на диета, здравата кожа ще бъде ярко 

отражение на вашето перфектно здраве, и няма да се налага да я криете от любопитни 

очи. 

Ако сте изключили от гардероба си синтетични дрехи, които не позволяват циркулация 

на въздуха, предизвикват изпотяване и мирис, може да се освободите от дезодоранти. 

Ако, обаче, се нуждаете от дезодорант, ефективно абсорбира миризми обикновеното 

царевично нишесте. То може да се комбинира с лавандула и други приятни растителни 

миризми. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

178-239-66-146-265-455-519-590627 

ВТОРА СЕДМИЦА 

270-297-312-313-448-449-450-463 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

Общ курс 14 дни, с повторение цикъла след двуседмична. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кожа / Кожа 

Брой честоти: 3  

Честоти: 6; 26,5; 85 

15 минути 

Кожа (дегенеративная) / Кожа (дегенеративна) 

Брой честоти: 1  

Честоти: 97 

5 минути 

Кожа головы, верхняя / Кожа на главата, връхна 

Брой честоти: 1  

Честоти: 85 

5 минути 

Кожа жирная / Мазна кожа 
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Брой честоти: 7 

Честоти: 52; 85; 87,5; 90; е1,5; 94,5; 98 

35 минути 

Кожа сухая / Суха кожа 

Брой честоти: 1  

Честоти: 52 

5 минути 

Кожа, обновление клеток / Кожа, обновяване на клетките 

Брой честоти: 1  

Честоти: 69,5 

5 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кожа, регуляция иммунной и барьерной функции / Кожа, регулиране на имунната и 

бариерна функции 

Брой честоти: 3 

Честоти: 1,6; 1,7; 9,4 

15 минути 

Кожи ороговелости / Ороговяла кожа 

Брой честоти: 1  

Честоти: 18,5 

5 минути 

Кожный центр / Кожа център 

Брой честоти: 1  

Честоти: 85 

5 минути 

Лицо - раздражение на лице. / Лице – раздразнено лице 

Брой честоти: 1 

Честоти: 89,5 

5 минути 

Перхоть / Пърхут 

Брой честоти: 1 

Честоти: 85 

5 минути 

Угри кожные 1 /Кожно акне 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 52; 53; 53,5; 75; 75; 86; 92; 93  

40 минути 

  

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Угри кожные 2 / Кожно акне 2 

Брой честоти: 8 

Честоти: 62; 62,5; 75,5; 85; 87,5; 90; 91,8; 94,5 

40 минути 

Псориаз / Псориазис 

Брой честоти: 4  

Честоти: 6; 65,5; 85; 92,5 

20 минути 

Пигментация, образование пигментных пятен / Пигментация, образуване на пигментни 

петна 
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Брой честоти: 1  

Честоти: 53,5 

5 минути 

Ногти на пальцах рук / Нокти на пръстите та ръцете 

Брой честоти: 2  

Честоти: 42,5; 46,5 

10 минути 

Ногти на пальцах ног / Нокти на пръстите на краката 

Брой честоти: 2  

Честоти: 46,5; 75,5  

10 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Грибковые заболевания / Гъбични заболявания 

Брой честоти: 3  

Честоти: 37; 53,5; 100 

15 минути 

Грибковое поражение кожи ног / Гъбично поражение на кожата на краката 

Брой честоти: 2  

Честоти: 37; 100 

10 минути 

Волосы / Коса 

Брой честоти: 1  

Честоти: 81,5 

5 минути 

Волос рост / Растеж на косата 

Брой честоти: 2  

Честоти: 81,5; 85 

10 минути 

Волос корни / Корени на косата  

Брой честоти: 1 

Честоти: 45 

5 минути 

Волосы, потеря окраски / Коса, обезцветяване 

Брой честоти: 2  

Честоти: 93,5; 97,5 

10 минути 

Волосы, регуляция / Коса, регулиране 

Брой честоти: 1  

Честоти: 81,5 

5 минути 

Волос выпадение / Опадване на косата 

Брой честоти: 4  

Честоти: 45; 81,5; 85; 85,5 

20 минути  

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Бородавки (базовая) /  Брадавици (база) 

Брой честоти: 21 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

Честоти: 2720; 2489; 2170; 2127; 2008; 1800; 1600; 1500; 907; 915; 874; 727; 690; 666; 

660; 644; 767; 953; 495; 466; 110  

42 минути. 

Бородавки / Брадавици 

Брой честоти: 18 

Честоти: 2720; 2489; 2170; 2127; 2008; 1800; 1600; 1500; 953; 877; 797; 787; 767; 727; 

690; 644; 495; 173 

36 минути 

Подошвенные бородавки / Брадавици на ходилото 

Брой честоти: 11 

Честоти: 915; 915; 918; 918; 20; 120; 727,5; 787; 880; 2008; 2127,4  

22 минути. 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Кожные проблемы / Кожни проблеми 

Брой честоти: 5  

Честоти: 20; 727; 787; 880; 1500 

10 минути 

Разглаживание морщин/ Бръчки 

Брой честоти: 8 

Честоти: 1,2; 20; 727; 787; 800; 880; 5000; 10000 

16 минути 

Регенерация волос / Регенерация на косата 

Брой честоти: 3  

Честоти: 20; 800; 10000 

6 минути 

Чувствительная кожа / Чувствителна кожа 

Брой честоти: 16 

Честоти: 5000; 2720; 2489; 2170; 1800; 1600; 1550; 880; 802; 787; 727; 660; 650; 625; 600; 

440 

32 минути 

Общ курс – 30 дни с повторение на цикъла след месечна почивка. 

 

 

ПРОГРАМА СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ. КРАСТА 

ФИТО-БИОРЕЗОНАНС ЗА РЕДОВНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА 

 

В домашния прах се срещат около 15 вида акари (техният размер е не повече от 

половин милиметър), но преобладават два вида кърлежи Домашен акар – 

(Dermatophagoides pteronyssinus) и (Dermatophagoides farinae). Те са открити в 90% от 

случаите. Първият от тях е по-често  срещан в Европа, а вторият - в Северна Америка, 

но не рядко те са "натъпкани" в пределите на един апартамент. Както се казва, в беда, 

но не луди. Във вестниците биха могли да дадат по-крещящо заглавие на статията: 

КЪРЛЕЖЪТ-канибал. Ами почти всичко съответства на истината: тези акари се хранят 

с човешки кожни частици. Нашата кожа се обновява постоянно, а горният му слой 

(епидермиса) постепенно се лющи (пърхут - явление, на един и същ план). Тези малки 

частици са богати на белтъчини и мазнини, и осигуряват препитание за акари. 

Не е трудно да се отгатне, че най-удовлетворяващо място за акари – това е леглото. 

Именно в леглото (матрака, пухената завивка, възглавниците, одеялата, спалното бельо) 
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са фокусирани две трети от "кърлежовото население", около 20% от акари живеят в 

меката мебел и още по-малко - в прословутия килим. 

В леглото на акарите се нрави не само изобилието от храна, но също така и създаването 

на подходящ климат. Те обичат топлината и високата (не по-малко от 60%) влажност. 

Руската зима намалява "добива" на кърлежите, но не чрез замразяване (те са в 

състояние да понасят ниски температури), а поради отоплението на домовете, намалява 

влажността на въздуха в помещенията. Ето защо, в Русия пиковата концентрация на 

кърлежите е през есента и "сухите" зими, само малка част от индивидите се 

възпроизвеждат отново през пролетта и лятото. 

Не е тайна, че безвредните паяци  и гъсеници карат хората да се страхуват повече, 

отколкото от диви зверове. Ако, за да изгоните от рамото си паяк приклякате и викате 

съседите и полиция, то преминете директно към последната част на статията. Ние не 

искаме да предизвикаме у вас нервен шок. За читателите със здрави нерви казваме: 

домовете ни просто гъмжат от микроскопични акари. Ако в 1 грам домашен прах се 

съдържат "само" 100 акара, това се счита за нисък уровен. 

Не, домашните акари не жилят, те не хапят и не драскат. И дори не носят инфекции 

като мухите. Но тези акари – са най-големите врагове на всички астматици и хора с 

алергии. Алергичните заболявания (астма, алергичен ринит, сенна хрема, атопичен 

дерматит, уртикария и ангиоедем) са болести на съвременната цивилизация. В 

развитите страни, страдат около една трета от всички хора: 10-30% от населението там 

е с алергичен ринит, и при 7-10% -  с астма. Тези заболявания са причинени главно от 

алергени, които влизат в дихателните пътища с въздух – растителен прашец, кожни 

частици и секрети на животни, гъбички спори, и т.н. Но, най-голямо значение имат 

алергените в домашния прах. Докато връзката на алергични симптоми с домашен прах 

отдавна е известена, но за тази алергия основните виновници са идентифицирани през 

1960 - домашните акари и тяхното разпространение. Алергичната способност на 

акарите е 100 пъти по-висока, отколкото в целия домашен прах. 

Алергия към акарите в домашния прах има в по-голямата част от пациентите с 

бронхиална астма и целогодишен алергичен ринит. Например, във Великобритания 

чувствителни към акарите са 90% (!) астматици. Освен това, от концентрацията на 

алерген в дома зависи не само честотата и тежестта на симптомите на астма, но и 

вероятността на развитието й у предразположени хора (особено деца). 

Фараоново проклятие ни очаква във всяко мазе. 

Всеки знае, проклятието на гробниците на фараоните. В историята гъбичната болест, е 

известен като "аспергилоза". След смъртта на учени, които провеждат разкопките на 

гробниците, хората узнали колко разрушителна може да бъде обичайната плесен. 

Histoplasma capsulatums - също е плесен, докато хистоплазмоза е болест, протичаща 

често много по-лесно. Тъй като заболяването се разпространява по въздуха, първи 

страдат белите дробове. Появяват се кашлица, слабост, повишена телесна температура, 

увеличени лимфни възли. С лимфния поток спорите на гъбичките се разпространяват в 

тъканите, които водят до разпространение на процеса. По симптоми инфекцията 

прилича на белодробна туберкулоза, която не отговаря на стандартното лечение. 

Подобно на много други гъбични инфекции, хистоплазмоза напредва бързо с 

намаляване на функциите на имунната система. При HIV инфекция, тя се 

разпространява мълниеносно, поразява все повече и повече органи, и може да бъде 

причината за смърт. 

Цитоплазмозата, болестта на Дарлинг и хистоплазмозата – всички те са синоними на 

мистериозни гъбични заболявания. 

Хистопламоза - заболяване, което не е познато много. Обикновено въпросите 

възникват тогава, когато е необходимо да се направят много тестове в търсене на 
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неизвестни причини за влошаване на здравето или в период на бременност. При 

извършване на анализа обикновено се взема кръв от вената за цяла серия от сексуални 

и несексуални инфекции. Ако във формата на анализа сред кърлежи "отрицателни", се 

установи кърлеж "намерен" противоположната дума е „хистоплазма”, това означава че 

този материал е за вас. Като цяло, гъбичните инфекции (микози) са доста често 

срещани, но при добро състояние на имунната система, те често остават незабелязани, 

тъй като само в края, оставят след себе си само уплътнени медиастиларни лимфни 

възли, наблюдаването на които може само при внимателно разглеждане на данните от 

рентгенография. Умерена двуседмична кашлица - това са прояви на лека гъбична 

инфекция. Малцина биха се сетили да търсят за микоза, като по-лесно и по-бързо е, 

всички проявления да се припишат на банални настинки. 

Обичате ли да ходите сред птиците? 

Ние всички сме свикнали да се справяме с бактерии или вируси. Но хистопламоза се 

отнася към група дълбока микоза. Причинител на хистоплазмоза, Histoplasma 

capsulatum (или просто "хистоплазма") – тъканни гъбички, които се чувстват прекрасно 

в тъканите на възлите на белите дробове, черния дроб, далака и лимфните. В 

природата, тези организми обикновено живеят в земята под формата на плесен, а 

заразата е възможна, ако се вдиша заразен прах. Често гъбични спори, се разнасят от  

животни и птици. Обикновено 2 седмици след контакта с праха, наситените гъбични 

спори (инкубационен период от 4 до 30 дни) започват първите признаци на 

заболяването. 

Хистопламозата е широко разпространена в южните страни, така че, ако след 

завръщането си от едно вълнуващо пътуване до Африка, не се чувствате добре, не 

забравяйте, че това може да е гъбична инфекция. От болни хора, заразата не е  

възможна, дори и след дългосрочен контакт и съжителство. 

В допълнение към хистоплазмоза, по въздушно-праховия път се предават и други 

гъбични инфекции, като аспергилоза, криптококоза, бластомикоза, кокцидиоза т.н. 

Първата проява на инфекция от гъбична инфекция може да бъде банална кашлица. 

Хистопламоза и бременност 

По време на бременността, жената минава много различни тестове. Включително и за 

хистоплазмоза. На приема, лекарят често трябва да обяснява на жената защо са тези 

маса анализи и защо е опасна една или друга инфекция. Но повярвайте ми, никой от 

анализа не се отказва просто ей така. Откриването на антитела към Histoplasma 

capsulatums позволява да се подозират гъбични инфекции при бременната жена. Ако 

хистоплазмозата има локален характер, като например инфекция в бронхиалните 

лимфни възли, при правилното управление на бременността, плода е вероятно да не 

пострада. Само в случай на инфекция със силно понижение на имунитет е вероятно 

спори на гъбичките Histoplasma capsulatums да попаднат в околоплодната течност, да 

причинят сериозна гъбична инфекция, която може да убие плода. Лекарствата, 

използвани за лечение на хистоплазмоза, имат токсичен ефект върху плода, затова в 

първите три месеца на бременността не се използват. 

При леко протичане на заболяването, провежда се алтернативно лечение с използването 

на хомеопатия, билкови лекарства и диета, насочена към укрепване на имунната 

система. Ако е необходимо, специфичното противогъбично лечение се извършва в 

второто или третото тримесечие на бременността или след раждането на майката. 

Диагностика и лечение на хистоплазмоза 

Ако, трябва да се подложите на въздействието на прах (при посещение на пещери или 

разкопки) или сте били в една стая, където има много плесен, не забравяйте да кажете 

на Вашия лекар. Това ще позволи да заподозрете гъбична инфекция. 
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БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-178-239-31-1006-970 

ВТОРА СЕДМИЦА 

312-1026-1035 

Общ курс – 14 дни с повторение на цикла след двуседмична почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 7 ДНЕЙ 

Демодекс (собачий клещ) / Демодекс (кърлежи по кучетата) 

Брой честоти: 2  

Честоти: 693; 253 

30 минути 

Фолликулярный клещ / Фоликуларен кърлеж 

Брой честоти: 2  

Честоти: 253; 693 

10 минути 

Кожа, регуляция иммунной и барьерной функции / Кожа, регулиране на имунната и 

бариерна функции 

Брой честоти: 3  

Честоти: 1,6; 1,7; 9,4 

15 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Кандида (+ паразиты базовая) / Кандида (+паразити база) 

Брой честоти: 16 

Честоти: 414; 464; 386; 877; 866; 886; 254,2; 381; 661; 762; 742; 1151; 450; 943; 1403; 

2644 

32 минути  

Блефарит / Блефарит 

Брой честоти: 26 

Честоти: 8697; 7270; 1050; 999; 943; 824,4; 787; 784; 745; 738; 728; 727; 647; 644; 555; 

478; 424; 7344; 4412; 1550; 1234; 740; 880; 787; 727; 330 

52 минути 

Общ курс – 14 дни с повторение на цикъла след двуседмична почивка. 

 

ПАПКА 14 – КЛЕТЪЧНИ ПРОБЛЕМИ 

 

МЕТОДИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА МЛАДОСТТА. ПРЕВЕНЦИЯ НА 

КАНЦЕРОГЕНЕЗА. 

 

АНТИВИРУС- АНТИРАК. ОНКОВИРУСИ 

 

Днес повече от 90 вида онковируси са сред най-известните, най-често срещаните: 

РНК ОНКОВИРУСИ - ретровируси и онкорнквируси  

ДНК ОНКОВИРУСИ - аденовирус, папиломавирус, парвовирус, херпесвируси, 

цитомегаловируси. 

Пряко и косвено въздействие на онковирусите при онковирусните инфекции. 
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Механизмите на действие на онковирусите върху организма могат да бъдат свързани с 

пряко онкогенно действие на вирусите, обусловено от реализацията на генетичната 

информация на вирусния онкоген, или с непряк канцерогенен ефект от вирусна 

инфекция, която се проявява в нарушение на функциите на клетъчните прото-онкогени, 

регулиращи клетъчния растеж и диференциацията на клетките. Възможна е също 

комбинацията от тези два механизма. 

Молекулярни механизми на непрякото онкогенно влияние на херпесната инфекция, 

могат да бъдат свързани с нейната тригерна роля в реализацията на генетичната 

информация на клетъчните онкогени при: 

аберации на някои хромозомни клетки (х и у), вследствие на мутагенното действие на 

вирусната инфекция; 

канцерогенно действие на вирусна инфекция, което може да се обуслови с 

реализацията на генетичната информация на онковирусите, които са латентно 

устойчиви в тъканите на човека; 

Освен това, при увреждането на клетъчната ДНК под влияние онковирусите, 

способстваща  образуването на нови локуси за интеграция на генома на латентно 

устойчивите онковируси и способстваща реализацията на генетична информация на 

онковирусите, и раковите трансформации на клетките. 

Американски изследвали са въвели оригиналния термин за клетките, заразени 

онковируси и подложени на генетични мутации - арестувани клетки. 

Арестувани клетки – това са клетки, които се установяват на различни етапи от 

клетъчния цикъл. Защо се установяват? По различни причини, като например излагане 

на различни химични агенти, токсини, бактерии и други организми, достигането на 

лимита на Хейфлик или центрозомен дефект и др. 

Арестът на клетъчния цикъл възниква в хода на стареене, вместо арест или след  него, 

клетката може да влезе в процес на апоптеоз, че и да се самоубие. Чрез премахване на 

неблагоприятните условия, клетката може да се включи отново в нормалния цикъл на 

клетките. Когато спре клетъчния цикъл и клетката спира да се дели, въпреки че тя може 

да изпълнява своите функции цялостно или частично. 

Клетъчен цикъл. Клетъчният цикъл има междинна  интерфаза, по време на която има 

синтез на ДНК и протеини, и се осъществява подготовката за клетъчно делене и 

собствено самоделене на клетките, митоза. Интерфазата се състои от няколко периода: 

G1 фаза на първоначалния растеж, по време на която има синтеза на РНК, протеини и 

други клетъчни компоненти, S-фаза (синтетичен фаза), през който има удвояване на 

ДНК молекулите и G2 фаза, през която започва подготовката за митозата. В 

диференцираните клетки, които вече не се делят в етапа на жизнения цикъл може да 

отсъства G1 фаза. Тези клетки се намират в латентна G0 фаза. 

Контролните точки. Според етапите клетъчния цикъл разполага с „контролни  точки 

подредени чиято задача е - да се предотврати клетъчното деление с увредени ДНК, 

което би довело до митотична катастрофа (вид клетъчна смърт в митоза), или с 

генетичната нестабилност на клетките-потомци и рак. Точка G1/S точка предотвратява 

повреждане на удвояване ДНК, точка G2/M не дава да влязат увредените клетки в 

митоза. Контролната точка вретено спира митозата с увредени хромозоми. 

Спиране на клетъчния цикъл. Спирането на цикъла не само не дава да се разделят 

увредените клетки, но също така осигурява време за протичане на ремонт и време за 

решение дали да встъпи в апоптоза - принудителното разрушаване на клетката-

самоубийството на клетките. 

Спирането на клетъчния цикъл бива няколко типа. Най-често срещаният случай - ако 

увреждането е лесно отстранимо, клетките се ремонтират и продължават да се разделят, 

спирането на цикъла кратко. Вторият случай - когато клетките в резултат на 
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нормалното развитие преминават във фаза на покой (G0), функционират, но вече не се 

делят (крайно диференцирани клетки). 

Ако, увреждането не може да бъде отстранено (терминално скъсени теломери, 

множество блокове на репликационни вилици /Y-образна структура/, нерепликирани 

двойно-верижни паузи), клетката отива в апоптоза или необратима форма на клетъчния 

цикъл - стареенето на клетките. 

Клетъчният цикъл може да се спре на всеки етап - това зависи от самите клетки и 

причините за спирането. Арестуват се живи клетки, но може да влязат в апоптоза. 

Клетъчното стареене е отговор на клетки на стрес и последствие на многократно 

деление. Възниква спиране на клетъчния цикъл и неправилна генната експресия с 

развитието на възпалителния режим. 

Клетъчното стареене – е причинено от вирусен механизъм, провокиращ процеса на 

стареене на организма като цяло и на появата на възрастови - заболявания, свързани 

чрез нарушения на генната експресия и на междуклетъчните сигнали. Така, стареенето 

на клетките се проявява в застаряващи тъкани, зарастване на рани и инфекциозни 

процеси. Огромна роля в тези процеси се играе от окислителния стрес, преустановяване 

на клетъчното дишане и клетъчен недостиг на енергия. 

Последните проучвания показват, че стареенето и поведението на стареещите клетки 

може да бъдат подложени на терапия. Процесът на застаряване става все повече и  

повече от ясен, че е проблем на модулация на негативните ефекти на стареенето на 

клетките, без да се увеличава риска от други заболявания, като например рак 

Онковируси и спиране на клетъчния цикъл 

Инфекция на човешки Т-лимфотропен ретровирус тип 1 причинява нарушение  на 

правилното разделяне и съзряването на Т-лимфоцити, които водят до Т-клетъчен 

лимфом. 

Инфекцията на ретровирусните Т клетки спират в G1-фаза на клетъчния цикъл и 

стареят. Ретровирусите предизвикат арест в G1 фаза и клетките на други линии Т-

лимфоцити. Оттук извода: инфекция ретровирус 1 води до задържане на клетъчния 

цикъл на основните видове клетъчни звена на имунитета. Освен това, всички 

инфектирани Т-клетки от ретровируси, съдържащи мутации могат да продължат да се 

размножават и след инфекция. Тези заразени клетки са способни да се размножават, 

натрупват хромозомни аберации и прогресират, което води до рак. 

Във връзка с това възниква въпросът - ако онковируси причиняват стареене на клетките 

на имунната система, то могат ли те да причинят стареене и на други клетки, 

включително клетки на съединителната тъкан? 

Установено е, че стимулирането на процеса на растеж, като се поддържа ареста на 

клетъчния цикъл от вируси, не само не спира процеса на стареене, но може го укрепи и 

провокира развитието на тумори. 

Пречистване на популациите на Т-клетките и на целия организъм от онковируси не 

само служи като превенция на рак, но също така позволява да се премахнете ареста от 

спящите клетки. 

Именно прочистването – унищожаването на вируси ще направи възможно да се 

използват регулатори на клетъчно делене и възстановяване - подмладяване на 

организма, без риск от поява на рак.. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

По – долу са посочени номерата на програмите 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-178-239-32-818-817-827-363 
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ВТОРА СЕДМИЦА 

838-846-863-864-884-882-881 

Общият курс включва 14 дни с повторение на цикъла след двуседмична почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Паразиты детокс / Паразитен детокс 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864  

50 минути 

Бластоциты / Бластоцити 

Брой честоти: 1 

Честоти: 57 

5 минути 

Защитные силы / Защитни сили 

Брой честоти: 8 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,5 

40 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Клеточные частоты / Клетъчни честоти 

Брой честоти: 4  

Честоти: 17,5; 22,5; 29; 99,5  

20 минути 

Полипы, рассасывание, в т.ч. при рецидивах / Полипи, резорбция, включително при 

рецидиви 

Брой честоти: 1  

Честоти: 12,5 

5 минути 

Вирус папилломы 2 (MS & Auto-immune) / Вирусен папилом 2 (MS & автоимунно) 

Брой честоти: 7 

Честоти: 725; 2432; 243; 6353; 737; 844; 646 

21 минути 

Вирус Эпштейна-Бара / Вирус Епщайн-Бар 

Брой честоти: 23 

Честоти: 8768; 6618; 1920; 1032; 1013; 880; 825; 787; 778; 776; 774; 738; 727; 669; 667; 

663; 660; 465; 428; 274; 253; 172; 105  

26 минути 

Ретровирус / Ретровирус 

Брой честоти: 8 

Частоты: 2489; 465; 727; 787; 880; 448; 800; 10000 

16 минути 

 

ТРЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Цитомегаловирус / Цитомегаловирус 

Брой честоти: 10 

Честоти: 126; 597; 629; 682; 1045; 2146; 2144; 2145; 8848; 8856  

20 минути 

Вирусы общие TR 1 / Общи вируси TR 1 
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Брой честоти: 26 

Честоти: 10000; 7344; 5000; 2950; 2900; 2650; 2600; 1550; 1234; 430; 620; 624; 646; 866; 

5148; 2213; 1918; 742,4; 303; 23,2; 20; 864; 790; 690; 610; 470 

52 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Вирусы общие TR 2 / Общи вируси TR 2 

Брой честоти: 31 

Честоти: 484; 986; 644; 254; 30; 33; 6000; 599; 611; 613; 2127; 2080; 2050; 2013; 2008; 

2003; 2000; 1850; 880; 803; 800; 787; 727; 660; 484; 465; 440; 35; 500; 200; 68 

1 час и 2 минути 

Старческие нарушения (повреждения) клеток / Старчески нарушения (повреждане) на 

клетки 

Брой честоти: 1  

Честоти: 69  

5 минути 

Управление лимфосистемой 1 / Управление на лимфосистемата 1 

Брой честоти: 7 

Честоти: 77,5; 80; 82,5; 92,5; 94,7; 95,5; 99 

35 минути 

 

ПЕТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Управление лимфосистемой 2 / Управление на лимфосистемата 2 

Брой честоти: 5 

Честоти: 25; 25,5; 27; 27,5; 30 

25 минути 

Восстановление ДНК / Възстановяване на ДНК 

Брой честоти: 3 

Честоти: 528; 731; 732 

6 минути 

Энергия и витализация / Енергия и витализация 

Брой честоти: 8 

Честоти: 528; 15; 35; 9999; 1725; 1342; 645; 150 

 24 минути 

 

ШЕСТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Канцерогенный фактор / Канцерогенен фактор 

Брой честоти: 11 

Честоти: 10000; 2130; 2128; 2127; 2120; 2008; 880; 787; 727; 690; 465. 

22 минути 

Детоксикация межклеточного матрикса / Детоксикация на междуклетъчния матрикс 

Брой честоти: 24 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 152; 63 

48 минути 

Общ курс – 35 дни с повторение на цикъла след месечна почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ КАНЦЕРОГЕНЕЗА ПО СИСТЕМА НА ДИТЕР 

ХОЛДЕН 
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Канцерогенеза се явява грешка на прекомерна пролиферация на полови клетки под 

влиянието на алкална среда и влиянието на хипоталамуса, и класически канцерогени, и 

вирусите. Ракът се заражда в клетките, които са излезли извън контрол. Здравите 

клетки се делят само по необходимост – преди подмяна на поколенията или в процеса 

на растеж. Когато задачата е завършена, разделението спира. При рак механизма на  

инхибиране на клетъчното делене непрекъснато почива и  разделя, а клетките остават 

завинаги незрели и недиференцирани. 

Често дегенерация на клетки идва постепенно под влиянието на канцерогени - 

вещества, които допринасят за дегенерацията на нормалните клетки в туморни - геноми 

на здравите клетки изпитват хронична или остра травма. 

Тези малки промени в генетичната програма на клетките е първоначално едва 

доловимо и практически не се отразяват на функциите на клетките. 

В началния етап на тези канцерогененни влияния потискат клетъчна регенеративна 

система. Няколко контролни гена на клетъчния цикъл са отговорни за унищожаването 

на увредените мутирали клетки чрез явлението апоптоза. 

Ако, клетка подлежи на възстановяването, нейният ремонт занимава антиоксидантните 

резерви на тъканите или органа. При слабости на контролиращите системи редица 

клетки - мутанти не само оцеляват, но и оставят дъщерни клетки, и възниква 

предракова ситуация. Достатъчно да се променят 6 гена във формулата на ДНК-то и 

клетката тръгва по пътя на израждането. Окончателно отпада контролната връзка, 

клетката става ракова и постоянно се дели, и действието на раковия ген става 

преобладаващ. 

За канцерогенезата са характерни неограничения растеж и липсата на зрялост - 

диференциация на клетките, при загубата на контрол на организма. За нормалния 

растеж на млади клетки са нужни и хормони естроген и инсулин. 

В допълнение към промяната на рН в кисела среда необходимо е да се възстанови 

активността на хипоталамо-хипофизната система, надбъбречните и полови жлези. 

Използва и системата на регулаторния растеж на тъканта. Нормализирането на 

активната работа на черния дроб, възстановява активността на серумните протеини -

имуноглобулин, работата на панкреаса - основния регулатор и разпределител на 

тъканните фактори за растеж. 

Оста на хипоталамо-хипофизната система – надбъбречните жлези - щитовидната жлеза, 

контролира правилното деление и клетъчна диференциация. Ензими протези лизират 

геном на мутиралите клетки. 

 

Биорезонансната програма ликвидираща канцерогенезата трябва да включва следните 

механизми: 

• активиране на далака; 

• премахване на прекомерно алкализиране на кръвта и околоклетъчното пространство; 

• свързване и елиминиране на всички видове токсини; 

• отстраняване на авто-интоксикация; 

• прочистване на органи - филтри и изхвърляне на токсини; 

• паралелно отстраняване на паразити; 

• изхвърляне на токсини от тъканите резерви и околоклетъчното пространство; 

• нагряване на кръвта; 

• разединяване на мутантни клетки от общия метаболизъм: мелатонин и серотонин; 

• лизисни мутантни клетки и унищожаването на мутантния геном; 

• капсулиране на тумора; 

• стимулиране на образуването на капсула съединителнотъканната капсула и 

активирането на надбъбречната кора. 
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БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-5-178-239-363-286-758 

ВТОРА СЕДМИЦА 

530-703-798-1035-461-679 

Общ курс 14 дни с повторение на цикъла след месечна почивка. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП - ПЕТ ДНИ 

Крови температура, слишком низкая / Температура на кръвта, твърде ниска,  

Брой честоти: 1  

Честоти: 18 

5 минути 

Ослабление защитных функций организма / Отслабнали защитни функции на 

организма 

Брой честоти: 4 

Честоти: 11; 26; 84,5; 97,5 

20 минути  

Бластоциты / Бластоцити 

Брой честоти: 1  

Честоти: 57 

5 минути 

Восстановление ДНК 8 Възстановяване на ДНК 

Брой честоти: 3  

Честоти: 528; 731; 732  

6 минути 

Канцерогенный фактор / Канцерогенен фактор 

Брой честоти: 11 

Честоти: 10000; 2130; 2128; 2127; 2120; 2008; 880; 787; 727; 690; 465 

22 минути 

Защитные силы (иммунная система) / Защитни сили (имунна система) 

Брой честоти 8 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,5 

40 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП –ПЕТ ДНИ 

Старческие нарушения клеток / Старчески нарушения на клетки 

Брой честоти: 1  

Честоти: 69 

5 минути 

Регенерация клеток / Регенерация на клетките 

Брой честоти: 1  

Честоти: 97,5 

5 минути 

Паразиты детокс /Паразити детоксикация 

Брой честоти: 25 

Честоти: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 442; 465; 524; 651; 688; 

728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 1864 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

50 минути 

 

ТРЕТИИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти: 12 

Честоти: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835 

24 минути 

Детоксикация межклеточного матрикса / Детоксикация на междуклетъчния матрикс 

Брой честоти: 24 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 152; 63  

48 минути 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ПЕТ ДНИ 

Лимфа и детокс / Лимфа и детотксикация 

Брой честоти: 33 

Честоти: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 

440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 

2,5  

1 час и 6 минути 

Общ курс – 20 дни с повторение на цикъла след месечна почивка. 

 

 

ПАПКА 15 – ПРОГРАМА ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ОСТАНАТ ЗДРАВИ, 

МЛАДИ И КРАСИВИ 

 

Обосновка на предложения метод 

В работата на проф. Абрикосов броя на изучаваните заболявания се равнява на 190. 

Като се има предвид, че всеки процес на заболяването включва не един орган, а много 

други органи и системи, броят на различните форми на заболявания рязко и значително 

се увеличава и трябва да надвишава две хиляди. Нито един лекар не е в състояние да се 

ориентира в такава омагьосана гора. 

Тук има само един подход - СИСТЕМЕН. За решение на този проблем и разработка 

на принципно нов подход към приложението на биорезонансна терапия с апарат 

БИОМЕДИС, ние сме разработили нова тактика на приложение на програми, наречена 

активиране на биорезонансната терапия - AБРT. 

Активиране биорезонансна терапия (AБРT) - метод за оздравяване на човешкия 

организъм с помощта на специално подбрани биорезонансни честотни формули - 

биорегулатори, имуномодулатори и адаптогени. 

Активиране на биорезонансна терапия и системно прочистване - възстановяване на 

нарушените функции. 

Способства за повишаване на имунитета, балансиране и адекватност на работата на 

нервната и хормонална системи на организма, общото подобрение, профилактика на 

всяко заболяване, появата или увеличение на положителен емоционален фон, бързо 

възстановяване на силата, намалява умората, и ускорява възстановяването на 

физическата и умствената дейност, забавя стареенето и появата на инвалидизиращи 

заболявания на стареещия организъм: атеросклероза, проблеми с паметта, диабет, 

дегенеративни заболявания на гръбначния стълб и ставите, и др. 

Тази гъвкавост е свързана с единна точка на приложение на всички програмни блокове. 

Това е съвършен и универсален контролен център за цялото ни тяло и всяка негова 
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клетка. Субкортикалните центрове са единно управление на имуно - невро - 

ендокринната защитна система на нашия организъм, в системата на общата и 

неспецифична реактивност. 

Оздравителната програма активиране биорезонансния блок не само привежда в 

порядък командния апарат на (команда - апарат) подкорието. Цялата тази система за 

лечение спомага за нормализиране на организма и всички подсистеми. Въздействието  

на всички нива оздравителната програма на раздел от AБРT способства за повишаване 

устойчивостта на организма като цяло от всякакъв характер. 

Програмите на блок от БРT работят с целия организъм и водещите му системи, не 

решават конкретни проблеми, както това правят програмите за лечение на конкретни 

заболявания според класификация на болестите, програмите на блок AБРT подбират 

ключовете за възстановяване на здравето на нивото на цялостни системи или основни 

регулаторни механизми. 

Следвайки основните закони и механизмите на хомеостазата, програмата AБРT 

възстановява общите - решава и частни проблеми на здравето. Тази оздравителна 

система се реализира с помощта на краткосрочни, но целенасочени курсове на 

физиологично и патогенетично избрана биорезонансна формула, разработена от 

изпълнението на поставените задачи. 

Всички програми на системата АБРТ, са достатъчно самостоятелни и самодостатъчни, 

така, че имат една обща цел - пълното възстановяване на балансираната работа на 

единната защитна система и връщането на нашия организъм към състояние на 

здравето. 

Тази програмна система - AБРT - показана е за практически здрави и млади хора, които 

искат да се спасят и да не губят младостта и здравето, както и хора, които вече имат 

здравословни проблеми. 

Наличието на специални програми за специфични проблеми, не премахват 

действеността и ефикасността на програмите общо и на системата. 

Активираната биорезонансна терапия може да се използва в тези области, където 

хората често се сблъскват с повишена умствена и физическа активност, стрес ситуации. 

Предпоставка за създаването на програмируемите режими и биорезонансни формули 

АБРТ е станала системата на Ханс Селие. Системата на общата и универсална 

неспецифична адаптивна реакция (OНАР) е организма да извърши различни по  

качество и количество екстремни дразнители. 

В момента се отчита, че хроничният стрес води до намаляване на съпротивлението и се 

явява обща и неспецифична основа за съвършено различни на пръв поглед, "болест на 

века" - от сърдечно-съдови и паразитни - до рак. 

Системата AБРT, както в първоначалното активиране на класическата терапия, има два 

последователни етапа възстановителни системи за основно регулиране на здравето - 

това е първия период - етапа на активиране и втората - етап на обучение. 

Лесно е за разбиране - в началото системата се активира, а след това, отново се 

активира вече в новия, възстановен, обучаем и здравословен режим. Доказано е, че 

управлението на процеса на възстановяване може да се извърши едновременно на 

различни нива на реактивност, или нива за здравето. 

Може паралелно да се работи със стандартни програми, изградени на традиционния 

нозологичен (болест) принцип - първо ниво на здраве. 

Допълнете тяхното изпълнение с програмен блок прочистване - възстановяване, 

осигуряващо второ ниво на здраве. 

Не пренебрегвайте и доста ефективна програма за клетъчната тъкан 3-то ниво на 

здраве. 
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И очевидно за повишаване на ефективността на всички прилагани програми по-рано и 

интегралния блок  на четвърто ниво – системен блок минипрограми - AБРT формули. 

 

 

ОБНОВЯВАНЕ НА ХОРМОНА НА МЛАДОСТТА ИЛИ ПОДМЛАДЯВАНЕ 

ВСЕКИ ДЕН 

 

По система на Уорън Кларк. 

Хормонът на растежа и здравето ни. 

Клетъчната терапия, дори и с помощта на скъпи стволови клетки не може да има 

значително подмладяващ ефект, тъй като анти-стареене ефект е възможно само чрез 

увеличаване на синтеза на собствен ДНК, а не вземане от друг организъм. 

Възпроизвеждането на синтеза на ДНК води до подмладяване на вашия организъм се 

подновява чрез клетъчно делене на вашите резервни клетки. Изследователите пишат, че 

този ефект е възможен само при много млади хора с високо ниво на производство на 

хормона на растежа или растежния хормон, произвеждан от хипоталамусно-

хипофизната система. 

Във възраст след 40 години синтеза на СТГ пада три пъти и синтеза против стареене на 

клетките е невъзможно. През последните години, растежен хормон, често се нарича 

"хормон на растежа" - НGH - или "хормона на младостта". Повишеният синтез на НGH 

в организма ликвидира уремия, понижава протеинови токсини в кръвта и намалява 

загубата на телесен протеин. При падане нивото на НGH пада съдържанието на 

албумин с едновременно увеличение на протеин- глобулин нивото на възпаление. 

Падането на  НGH драстично намалява активността на чернодробните ензими, особено 

аргиназата. Възстановяването на производството на НGH е възможно индиректно и 

директно чрез биорезонансна терапия и може да се направи сега във всяка възраст. 

НGH активира образуването и делението клетките на съединителната тъкан и 

стимулира възстановителните процеси, стимулира изграждането костен протеин, 

стимулира неговия растеж и последващо отлагане на калциеви соли в тях. 

При нарушена функция на панкреаса и диабет, ефект антистареене на НGH е възможен 

само, при условие за нормализиране на панкреаса. 

Въведение НGR лекува захарен диабет. Стероидните хормони стимулират 

освобождаването на НGH и нейните подмладяващи ефекти.  

Аналогично е действието на естрогена и тестостерона, аналогични и ефекти 

стимулират щитовидната жлеза. НGH способства намаляването на теглото, а също и за 

инхибиране образуването на мазнини и глюкоза. НGH възстановява островния апарат 

на панкреаса. 

НGR е антагонист на инсулина и синергист на надбъбречните хормони. НGR горят 

мазнините, той измества киселинно-алкалния баланс на киселинната страна и 

елиминира заплаха от онкопроцес. 

 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

Програмите се изпълняват еднократно с произволни интервали или без интервали 

ПЪРВА СЕДМИЦА 

7-166-265-277-279-178 

ВТОРА СЕДМИЦА 

278-237-239-681-610-758 

Общ курс 14 дни с повторение на цикъла след месечна почивка. 
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ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПЪРВИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Семь чакр / Седем чакри 

Брой честоти: 7  

Честоти: 45; 55; 70; 85; 90; 95; 100 

35 минути 

Клеточные частоты / Клетъчни честоти 

Брой честоти: 4  

Честоти: 17,5; 22,5; 29; 99,5 

20 минути 

Клеток регенерация / Регенерация на клетки 

Брой честоти: 1  

Честоти: 97,5 

5 минути 

Гипоталамус / Хипоталамус 

Брой честоти: 3  

Честоти: 7,5; 15; 100 

15 минути 

 

ВТОРИ ЕТАП – СЕДЕМ ДНИ 

Рост – регуляция / Ръст - регулиране 

Брой честоти: 1  

Честоти: 2,5 

5 минути 

Гипофиз / Хипофиза 

Брой честоти: 7  

Честоти: 2,5; 7,5; 10; 91,5; 94,5; 96; 98 

35 минути 

Регуляция системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые   железы / 

Регулиране на хипоталамус - хипофиза - надбъбречни жлези - половите жлези 

Брой честоти: 4  

Честоти: 4; 4,9; 5,5; 9,4 

20 минути 

Энергия и витализация / Енергия и витализация 

Брой честоти: 8 

Честоти: 528; 15; 35; 9999; 1725; 1342; 645; 150 

24 минути 

Общ курс – 14 дни с повторение на цикъла след месечна почивка. 

 

 

ПРОГРАМА ПЪЛНО ПРОЧИСТВАНЕ ЗА 7 ДНИ 

 

СИСТЕМНА БРТ – ПРОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА ЗА 7 ДНИ 

Системна медицина и система за пречистване. 

Вероятно всеки от нас поне веднъж в живота си се е замислял по въпроса - дали той ще 

отпразнува своята 101-та година след раждане?! 

Мнозина са чували историите на приятели, роднини, познати или научили от медиите 

за хора, които празнуват своята стотна или сто двадесетия рожден ден. И във всеки от 

нас пълзи съмнение, а дали той ще бъде в състояние да живее до своята стотна 

годишнина, като същевременно водят активен и пълноценен живот? 
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Как е сега? 

Съвременните учени по генетика твърдят, че у човек е заложена определена 

продължителност на живота на най-малко 150 години, а някои от последните 

изследвания показват, че човешкият живот може и трябва да продължи до 200 години! 

Да, мненията на учените се различават по продължителността на разумния човешки 

живот, но всички съществуващи хипотези и предположения са обединени в едно - да 

можем да живеем по-дълго, отколкото в който живеем сега! 

По данни на международни здравни организации, средната продължителност на 

човешкия живот на Земята е около 74 години. При мъжете - 70 години, а жените - 77 

години. В Русия, тези цифри са още по-малко - средната продължителност на живота е  

65 години в Русия. 

Защо така? 

Средната продължителност на човешкия живот на планетата Земя сега е много по-

малко от ресурса, който е вграден в неговата майката природа. У всеки любопитен 

човек възниква въпросът - защо? 

• Стрес 

• Високо темпо на живот 

• Лошо среда 

• Нездравословното хранене 

Всичко това намалява срока даден ни от природата, във времето. И как да се 

приближаваме към края, отпуснат на човека от природата? 

За някои това може да изглежда, че за да спаси здравето си достатъчно от всяка една 

"високоспециализирана" област, независимо дали традиционната медицина, 

хомеопатия, народна медицина, или дори само на правилата за здравословния начин на 

живот. Но това не е така! Всеки лекар знае че причините за болестите и 

неразположенията винаги са интегрирани. И те трябва да бъдат третирани по същия 

комплекс. Но за съжаление (трябва да бъдем честни), не всеки лекар в съвременния 

официална медицина практикува такъв комплексен подход. Именно за това 

информацията за системния подход в лечението и профилактиката (по-добре съвсем не 

боли!)  на заболяванията става двойно по-скъпи и продаваеми. 

Така че, какво е това, Системна Медицина? 

Системна медицина - цялостен подход за запазване здравето на хората, основава се на 

съчетаване на различни научни области с практически дейности по изследване на 

нормални и патологични процеси в човешкия организъм, заболявания, болестни 

състояния, както и причините и факторите, които причиняват отрицателно въздействие 

върху човешкия организъм, с цел запазване и укрепване на здравето на хората, за да се 

максимизира очакваната продължителност на живота. 

С други думи: системна медицина - е обединението на всички съвременни знания за 

здравето на хората в полза на активното му дълголетие. 

Системното лечение - прочистване на организма 

Важен елемент от лечение с помощта на БРT е да се подпомага детоксикацията и 

отделителната система на организма, т.е. това, което е обичайно се нарича 

"прочистване". За тази цел е създадена специална системна програма за прочистване. 

Защо именно система за пречистване? 

Според най-новите глобални статистически данни, голям процент от различни 

заболявания, възникват от нарушено хранене. Това се дължи на ниското качество на 

много продукти, а също и на промяната на някои от методите за обработка и 

съхранение, намаляване на тяхната хранителна и биологична ценност. В допълнение, 

много храни са замърсени с минерални торове, големи дози консерванти, химически 

багрила. Ние често не сме в състояние да контролираме съдържанието на агресивни 
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токсични вещества в консумираната от нас храна, и те попадат в организма, отровят го  

и го разрушават. 

Какво знаете за  вашия организъм? 

Човешкото тяло се състои от около 100 трилиона клетки; 

• мозък съдържа десет милиарда нервни клетки, между които се формират над един 

трилиона електрическите връзки. С други думи, количеството на тези съединения се 

изчислява в цифри на 10 в осма степен. В същото време човешкият мозък много по-

сложна система от най-съвременните компютри, при работа консумира само на 10 вата 

мощност. Това е по-малко, отколкото е необходимо за най-слабата крушка; 

• 2-сантиметрово дебело парче кожа с дебелина 0,1 см в задната част на ръката се 

състои от: три метра кръвоносни съдове, 600 рецептори за болка, 300 потни жлези, 9000 

нервни окончания, 36 температурни рецептори и 75 рецептора на налягане; 

• ако сумирате контракциите на мускулите на вашия организъм - те ще бъдат в 

състояние да вдигнат 25 тона тегло; 

• жлезите на човешкия организъм произвеждат около 3 литра храносмилателни сокове 

на деня; 

• ушите могат да различат повече от 300000 градации на звук; 

• очите могат да различат почти осем милиона нюанси на цвят; 

• общата площ на светлината - 300 квадратни сантиметра; това е 20 пъти повече от 

цялата повърхност на кожата; 

• костния мозък произвежда един милиард нови червени кръвни клетки всеки ден, 

смяната на старите е със скорост два и половина милиона червени кръвни клетки в 

секунда; 

• кръвната плазма е почти идентичен с морската вода по химичен състав; 

• общата дължина на кръвоносните съдове на тялото е повече от 100 хиляди километра; 

• сърцето на човека за цял живот произвежда около 2,5 милиарда съкращения; 

• всеки 500 грама наднормено тегло се нуждаят от допълнително 400 км кръвоносни 

капиляри; 

• храносмилателния тракт е с дължина 9-15 метра; 

• 2,5 куб см кост на човешкото тяло може да издържи на натоварване от 2 тона; 

• броят на бактериите, намиращи се на кожата и вътре в организма, превишават общата 

численост на населяващите Земята. Повечето бактерии не причиняват никаква вреда - 

напротив, някои от тях са необходими за пълното усвояване на храната; 

Защо въобще трябва да се очисти организма? 

Както бе споменато по-горе, ние постоянно сме изложени на различни вредни 

вещества, така наречените токсини. Следва да се разпределят в два основни типа на 

замърсяване - външни и вътрешни. Външните токсини навлизат в организма ни с 

въздуха, водата и храната чрез директен контакт с токсичните вещества. Много 

синтетични лекарства, добавяните хранителни оцветители в храни и напитки също 

имат вредни ефекти. 

Нещо подобно се случва и вътре в нашия организъм. Всички клетки, жлези, вътрешни 

органи в нормалния ход на своята дейност отделят продукти, които трябва да бъдат 

отстранени от организма. Това е нормален физиологичен процес, и при нормални 

обстоятелства не предизвиква затруднения. Обаче, ако човек е отслабнал, той не 

получава необходимите хранителни вещества, процеса прочистване е нарушен. 

Натрупват се отпадъци, образуват се свободни радикали. В резултат на това, 

активността на много органи и тъкани е нарушена, което, от своя страна, може да бъде 

начало на заболяване. 

Важна роля играят и психологическите фактори. Отрицателните емоции, неприятните 

събития също влияят на биохимичните и физиологичните процеси. 
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При оптимални условия, нашият организъм поддържа баланс между процеса на 

допускане на външни и вътрешни токсини и тяхното отделяне от организма. 

Поддържането на този баланс се нарича хомеостаза - състояние на динамично 

равновесие. Хомеостаза е нарушена, ако организма попада прекомерно количество 

храна, с която храносмилателния тракт не е в състояние да се справи. Ако в организма 

попаднат вещества с високо токсично съдържание, ние бързо ще почувстваме 

симптомите на отравяне. Ако токсичните вещества се натрупват в организма 

постепенно, признаците на техните действия не се проявяват веднага, а води до застой, 

хронични заболявания. Как става самоочистването на организма при нормални 

обстоятелства? 

Нашият организъм отстранява токсините или ги неутрализира, или преобразува в други 

безвредни форми, или просто ги отделя. Например, антиоксидантите ги улавят и  

свързват със свободните радикали; чернят дроб превръща някои от токсините в 

безвредни вещества, които след това извежда през стомашно-чревния тракт; бъбреците 

филтрират кръвта ни и отделят отпадъците чрез отделителната система и т.н. Много 

вредни вещества напускат организма не през кожата, с потта. 

Очистването и детоксикацията, не само позволяват да се установи нормалното 

функциониране на всички системи на организма - по този начин има подмладяване, 

влияят се процесите на стареене, дегенерацията. Важно е да се помни, че една 

физическа детоксикация не е достатъчна - не по-малко важна е "психическата 

детоксикация". Ние трябва да се научим, как да се отстраняваме неприятните мисли, 

страха, враждебността и подозрителността и да ги заменяме с положителни емоции. 

Как се определя състоянието на интоксикация? 

Признаците на интоксикация включват много различни симптоми, които могат да се 

появят заедно или поотделно, имат различна степен на тежест. Например, може да е 

главоболие, умора, мускулни болки, храносмилателни разстройства, повишена 

чувствителност към миризми, алергични реакции към храни, растения и синтетика. 

Много вредни вещества се натрупват в подкожната мастна тъкан - наднормено тегло, 

затлъстяването е почти винаги е свързано с интоксикация. 

По-долу са посочени най-характерните симптоми: 

• Главоболие 

• Болка в гърдите 

• Отслабването на имунната система 

• Болка в ставите 

• Нарушения на кръвообръщението 

• Повишена чувствителност към факторите на околната среда 

• Кашлица 

• Болки в гръбначния стълб 

• Повишена раздразнителност 

• Болки в гърлото 

• Честа хрема 

• Безсъние 

• Ограничаване на подвижността на шийните прешлени 

• Раздразнени очите 

• Световъртеж 

• Чести промени в настроението 

• Депресия 

• Бърза умора 

• Гадене 

• Запек 
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• Диария 

• Лош дъх 

Какво заплашва натрупването на токсични вещества? 

Поглеждайки назад един век от история на медицината, ние виждаме, че преди т.нар. 

смъртоносни болести са инфекциозни заболявания: дифтерия, морбили, полиомиелит, 

туберкулоза, пневмония, хепатит, разновидности на сепсиса. 

Днес ситуацията се е променила. Сега в списъка на най-сериозните заболявания (с 

други думи, на причините за смъртта на възрастното население) начело са коронарна 

болест на сърцето, патологията на дебелото черво, рак, заболяване на белия дроб 

(включително рак), холелитиаза, затлъстяване и диабет. Тези заболявания са свързани с 

вида на храната, характерна за икономиката на развитите страни. Населението на тези 

страни премина на диета с ниско съдържание на фибри и високо съдържание на 

мазнини, захар и рафинирани храни. В страните от третия свят, например, средният 

потребител осигурява до 70%  от енергията на своя организъм с въглехидрати и 

скорбяла. Мазнините са отговорни само за 10-15% от енергията, а потреблението на  

протеини в основата си има растителен произход. 

Дневен прием на диетични фибри в страните от третия свят е около три пъти по-голяма, 

отколкото в развитите страни. 

Диетичните фибри влияят във всеки етап от приема на храна и храносмилането. 

Тяхното намаляване в диетата намалява необходимостта от щателно дъвчене на 

храната. Храни, бедни на фибри се абсорбират по-бързо, което води до затлъстяване. 

Хранителните вещества на храни, богати на фибри се усвояват бавно в червата. 

Проучванията показват, че това намалява вероятността от натрупването на излишък 

телесно тегло и развитие на диабет. Забавянето на абсорбцията на глюкоза от влакнеста 

храна е особено важно за пациенти с диабет, и ако е налице риск от развитие на диабет, 

то този метод на профилактика значително го намалява. 

Какви са причините за липсата на фибри в диетата? 

При намаляване на общия обем на храна, постъпваща в стомашно-чревния тракт,  

намалява на количеството на растителните влакна в диетата и се създават благоприятни 

условия за развитие на заболявания. Те включват: 

• дивертикули на червата; 

• рак на дебелото черво; 

• хемороиди; 

• затлъстяване; 

• диабет; 

• исхемична болест на сърцето. 

 

ПЪРВИ ДЕН 

БРT-ФОРМУЛА – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЧЕРВАТА - чревно пречистване от ензими. 

ПРОГРАМЕН КОМПЛЕКС пречистване, определящото в неговата висока ефективност,  

е съчетанието в един комплекс на активиране на природните системи - детоксиканти, 

възстановяване на естествени регулатори на основните чревни функции, с 

възобновяването на работата на естествените храносмилателни ензими и дейността на 

полезната чревна микрофлора. 

Напълно обновените системи, които са свързани и отделят от организма токсични 

метаболитни продукти, радионуклиди, соли на тежки метали, слуз, и така нататък, 

автоматически снижават нивото на холестерола в кръвта, регулират двигателната 

функция на стомаха и червата, допринасят за по-доброто му изпразване, което е 

особено важно при хранителни нарушения, затлъстяване, хемороиди, дивертикулоза, 

повишен риск от злокачествени тумори на дебелото черво. 
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Редовната употреба на почистващия комплекс за червата се препоръчва за всички лица, 

които желаят да се възстановят, да поддържат и подобряват здравето си чрез системно 

освобождаване на организма от натрупаните токсини, отпадъци, слуз, консерванти, 

нитрати, тежки метали, алергени и канцерогени. 

Системното използване на БРТT - комплекса е полезно и необходимо за лечение на 

стомашно-чревни разстройства, затлъстяване, диабет, хипертония, коронарна сърдечна 

болест, артрит, артроза, хелминтни нашествия, остри и хронични интоксикации, 

синдром на хроничната умора, свръхчувствителност към стреса и неправилното 

хранене, при абстинентен и опияняващ синдром, предотвратяване на хемороиди и 

неговите обостряния, при чревна дисбактериоза, кожни заболявания (включително 

козметически - акне ). 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

178-239-703-798-1029 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

Детоксикация / Детоксикация 

Брой честоти: 23 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 304; 306; 250; 148; 152; 63 

46 минути 
 

ДЕН ВТОРИ 

БРТ – ФОРМУЛА  ПИЩЕВАРЕНИЕ ПЛЮС — нормализация функций желудочно-

кишечного тракта / БРT – ХРАНОСМИЛАНЕ ПЛЮС - нормализиране на стомашно-

чревния тракт 

Заболяванията на храносмилателната система принадлежат към едни от най-честите 

заболявания при човека. Никоя друга система на човешкото тяло не е изложена на 

постоянен стрес, поради механични увреждания и антигенно въздействие, в тази 

връзка, за да се гарантира работата на стомашно-чревния тракт правилно се явява  

много важна задача за тези, които искат да бъдат здрави. 

Особеностите на уврежданията на стомашно-чревния тракт е участието в патологичния 

процес на множество органи, което се обуславя от общата нервна и хуморална 

регулация, и взаимосвързаността на храносмилателните процеси. Нарушенията на 

секреторната и моторната функции на един орган с течение на времето води до появата 

на други увреждания на храносмилателната система. Нарушенията на киселинно-

образуващата и моторната функция на стомаха често причиняват поражения на тънките 

и дебелото черва, намаляване на екзокринна функция на панкреаса, на развитието на 

чревна дисбактериоза. 

На свой ред, лошото храносмилане в крайна сметка се превръща в малабсорбция 

(нарушение на всмукването). Неправилната абсорбция се характеризира с дефицит на 

много хранителни вещества, включително витамини, минерали и аминокиселини. 

Пиенето на големи количества алкохол и кафе утежнява тези нарушения. 

Какво може да се направи в тази ситуация? През последните десетилетия, в 

профилактиката и лечението на много заболявания е заел място вътречревния метод за 

детоксикация. С цел сорбция на отрови, токсини, тежки метали, микробни метаболитни 

продукти, които са токсични за човешкото тяло, радионуклиди, както и продукти на 

обмяната на веществата, които причиняват интоксикация се използват сорбенти - 

активиран въглен, бяла глина, фибри, пектин, и др. 
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За защита на стомашно-чревния тракт се предлагат и данните на БРТ - формула. Тя 

включва програми, които имат способността да се възстановяват анатомията и 

функцията на червата. 

Увеличаването на адсорбционната повърхността на червата и способността й да се 

свързва токсини, радионуклеиди и други компоненти, намиращи се в лумена на 

червата, както и в резултат на засилването на кръвоснабдяването на чревната лигавица, 

се свързват и премахване на токсините от кръвта. 

БРT – КОМПЛЕКСА допринася за ефективно почистване на стомашно-чревния тракт, 

абсорбиране на токсини, соли на тежки метали, радионуклеиди, стимулиране на 

панкреаса, оказва лек жлъчегонен ефект. 

Той нормализира чревната перисталтика, има антиоксидантен и антимутагенен ефект, 

противовъзпалителен и антимикробен ефект, подобрява обмяната на веществата в 

тъканите, укрепва стените на кръвоносните съдове, предотвратява развитието на 

атеросклероза и сърдечно-съдови заболявания. 

 

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДАННИ НА ТОЗИ КОМПЛЕКС С ЛЕЧЕБНА 

ЦЕЛ 

Хронични заболявания на храносмилателната система, като например гастрит; синдром 

на раздразнените черва; чревна дисбактериоза; хроничен холецистит и жлъчна 

дискинезия; хроничен хепатит; хронични възпалителни заболявания на пикочните 

пътища; синдром на токсичен при различни заболявания; синдром на хронична умора; 

заболявания, причинени от метаболитни нарушения: затлъстяване, диабет. 

Успешно подобрения комплекс от програми, влизащи в състава на БРT-формула, ги 

прави универсални и показани за прилагане практически от всички. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

291-268-276-7-478-7-5 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

Защитные силы в кишечнике (бактериоз) / Защитни сили на червата (бактериоза) 

Брой честоти: 3  

Честоти: 60,5; 64,5; 67  

15 минути 

Пищеварительный тракт / Храносмилателен тракт 

Брой честоти: 1 

Честоти: 25 

5 минути 

 

ДЕН ТРЕТИ 

БРТ – ФОРМУЛА ДЕТОКС – ПЛЮС - эндоэкологическое очищение организма / БРТ – 

ФОРМУЛА ДЕТОКС – ПЛЮС - ендоекологично прочистване на организма 

В днешно време, повече от всякога в исторически план, човек се нуждае от очистване 

на целия организъм от излишните токсини и вредни химикали. Милиони хора страдат 

от главоболие и болки в ставите, постоянни настинки, алергии и кожни обриви, 

сънливост или безсъние, променливо настроение и депресия, хронична умора и 

понижен имунитет, запек и постоянно увеличаване на теглото. Всеки ден ние 

получаваме токсини от околната среда, вдишваме ги, поглъщаме ги, или встъпваме с 

тях във физически контакт. Към тях е добавят токсини от лекарства, хранителни 

добавки и алергени. По този начин, се създават условия за аутоинтоксикация на 

организма. 
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Ето защо, "Ендоекологичната рехабилитация" на организма става предпоставка за 

човешкото здраве. 

След използване на БРT-КОМПЛЕКС ДЕТОКС ПЛЮС вашият организъм се 

освобождава от натрупаните токсини и метаболитни продукти. 

Вие ще почувствате: 

• Подобряване на общото състояние, увеличаване на умствената и физическата 

работоспособност 

• подобряване на поносимостта на алкохол, мазни храни 

• Подобряване на състоянието и цвета на кожата 

• Намаляване раздразнителността 

• Подобряване на съня 

• Отлично настроение 

ФОРМУЛА – ДЕТОКС ПЛЮС съдържа комплексна програма, активираща дейността 

на механизмите, участващи във функционирането на основните звена на системата за 

детоксикация на организма, главно в черния дроб, с участието на специфична 

(цитохром P-450) и неспецифична детоксикация на ензимите на фаза I и II. Оптимизира 

процесите на неутрализация, свързване и отделяне на екзотоксини (алкохол, 

хранителни алергени, наркотици, бактерии и други средства), както и на токсични 

съединения, образувани в резултат на клетъчната активност, нормализирането на 

различните видове обмяна. 

Тя помага за укрепване на отделителната функция на бъбреците, белите дробове и 

кожата. Поддържа механизми на имунната реакция и адаптация, осигурява 

антиоксидантна защита. 

 

БРТ-ФОРМУЛА – ДЕТОКС ПЛЮС има многофункционално действие: 

• Стимулира и нормализира дейността на детоксикация от чернодробните ензими 

червата, белите дробове; 

• Помага за прочистване на организма от активни хидроксилни радикали и за 

намаляване производството на водороден пероксид; 

• стимулира имунната защита на организма, повишаване на фагоцитната активност на 

левкоцити, активиране на активността на ретикулоендотелната система; 

• Помага за коригиране на метаболитни нарушения; 

• Ограничава проявите на ендотоксемия в организма; 

• Разполага с клетъчнопротективните свойства; 

• Допринася за стабилизирането на нивата на холестерола; 

• Помага да се забави развитието на атеросклероза; 

• Предпазва от развитието на ракови заболявания на стомашно чревния тракт, черния 

дроб, белите дробове 

• Забавя процеса на стареене на целия организъм. 

Механизмът на действие ДЕТОКС ПЛЮС е задължителен за преобразуване и отделяне 

на екзо - и ендотоксини от организма. 

Показания за медицинско използване на ФОРМУЛАТА: 

• за профилактика на отравяния и заболявания, причинени от алкохол, наркотици и 

други токсични вещества; 

• предпазване от атеросклероза, метаболитни заболявания, рак; синдром на хронична 

умора; черен дроб и стомашно-чревни функционални нарушения 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

178-239-703-798-1027 
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ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

Дренаж / Дренаж 

Брой честоти 12 

Честоти: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835 

36 минути 

Детоксикация межклеточного матрикса / Детоксикация на междуклетъчния матрикс 

Брой честоти: 24 

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 

676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 152; 63 

48 минути. 

 

ДЕН ЧЕТВЪРТИ 

БРT - ФОРМУЛА ГЕПАТОКЛИНЗ - очистка и лечение печени / БРТ - ФОРМУЛА 

ХЕПАТОКЛИНАЗА -  почистване и лечение на черния дроб 

Много вещества, от съществено значение за живота, постъпват в организма с храна, 

дишането или просто през кожата. Едновременно с това, заедно с най-важните 

(етерични) фактори в организма могат лесно да проникнат и опасни вещества. Както и 

да се предпазвате от това, е невъзможно, природата е предоставила такъв орган, като  

черния дроб. Именно на черния дроб се възлага целия товар по обезвреждане на 

опасните вещества, влизащи в човешкия организъм. 

Качеството на живот зависи от състоянието на този жизненоважен орган, тъй като, в 

допълнение към неутрализиране на токсините и ксенобиотици (чужди вещества), 

черния дроб участва в почти всички видове обмен. 

По този начин, всички функции на черния дроб могат да се разделят на две категории: 

• първо - разделянето на вредни вещества в организма преди отделяне, 

• и втората - за съхранение на хранителни вещества и синтез на техните производни, 

необходими за нормалното функциониране на организма. 

Видове обмен, в който участва на черния дроб: въглехидрати, белтъчини, мазнини, 

витамини, минерали. 

Черен дроб - труден и в същото време много уязвим орган. Това се случва, че за 

съществуването на този орган, човек започва да си мисли едва след като се започне да 

чувства болка в десния подребрие, често това не е само сигнал, а образуващо се 

заболяване. Черният дроб, който не е в състояние да изпълнява функциите си, не може 

да защити организма от токсично отравяне. Хората, които не обръщат внимание за 

почистване на черния дроб, рано или късно се оказват в болничното легло. 

Фактори, които допринасят за развитието на заболявания на черния дроб: 

• Използване на алкохолни напитки 

• Неконтролиран прием на медикаменти 

• Неблагоприятна екологична среда (замърсяване) 

• Небалансирано хранене (с излишък от мастна и сладки храни) 

• Използването на консерванти 

• Недостиг на витамини 

• Инфекциозни и вирусни заболявания 

• Според статистиката, 25% от населението на Русия страда от заболявания на черния 

дроб и жлъчния мехур. Що се отнася до статистиката за смъртността от хронични 

дифузни заболявания на черния дроб, годишно в света от вирусен хепатит умират 

около 2 милиона души, при това около 700 хиляди – от цироза на черния дроб. 

Картината, както можете да видите е неутешителна. 

Каква е тайната на здравия черен дроб? Тайната е толкова проста, колкото е трудно 

да се изпълнява - трябва да се спазва диета и да се поддържа здравословен начин на 
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живот. За да се улесни тази задача, е създадена и включена в програмата за прочистване 

на новия  комплекс БРТ-ФОРМУЛА ГЕПАТОКЛИНЗ / БРT-ФОРМУЛА 

ХЕПАТОКЛИНАЗА. 

Системата е предназначена за почистване на черния дроб, ускоряване на изтеглянето от 

организма на метаболитни продукти, образувани в черния дроб. 

БРT-КОМПЛЕКС: 

• Популяризира детоксикация в случай на отравяне 

• Нормализира съкратителната функция на жлъчния мехур и жлъчните пътища 

• Помага за възстановяване на функцията на черния дроб при някои поражения  

(вирусни, наркотици, алкохол и т.н.) 

• Има хепатопротективно ефект 

 

• Той има регулиращ ефект при образуването на жлъчка 

Механизмът на действие е нормализиране на нарушена антитоксична чернодробна 

функция, увеличаване на синтеза на протеини и регенерация на чернодробния 

паренхим. 

След почистване на черния дроб с помощта на комплекса ще почувствате: 

• Подобряване на общото състояние, увеличаване на умствената и физическата 

работоспособност 

• Подобряване на поносимостта на алкохол, мазни и нездравословни храни 

• Намаляване или изчезване на тежестта, дискомфорта в дясното подребрие 

• Подобряване състоянието на кожата 

• Нормализиране на съня 

• Намаляване раздразнителността 

БРT-ФОРМУЛАТА съдържа взаимно подсилващи програми, които елиминират 

негативното въздействие на токсични корозивни фактори, които потискат свободните 

радикално окислителни процеси, стимулиращи регенерацията на хепатоцитите, 

нормализират производството на жлъчката и подобряват отлива от жлъчните пътища, 

осигуряването на лек детоксикация ефект. 

Показания за клинично приложение на комплекса: 

• за профилактика на чернодробната дисфункция, а също използването в период на 

възстановяване след приложение на хепатотоксични лекарства и прехвърлени 

интоксикации. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

178-239-5-540-520-1036 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

Поддержка печени (дренаж при химической нагризе) / Поддържане на черния дроб 

(дренаж при химическо отравяне) 

Брой честоти: 6 

Честоти: 727; 33,13; 1552; 802; 751; 331,3  

12 минути 

Печень и желчь - контрольные частоты / Черен дроб и жлъчка – контролни честоти 

Брой честоти: 8 

Честоти: 17; 38; 38,5; 56; 56,25; 63,5; 69; 79 

40 минути 
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ПЕТИ ДЕН 

БРT - профилактика и лечение на заболявания на пикочните пътища и бъбреците - 

КОМПЛЕКС НА БЪБРЕЦИТЕ – ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА (РРS) 

Според статистиката, от бъбречни заболявания с различна тежест са засегнати 200 от 

всеки 10 хиляди руснаци. Повечето (70% от случаите) от тези заболявания се 

диагностицират при жените. Заболяването често протича без симптоми. Ето защо, 

повечето хора отиват на лекар, когато вече се появяват симптоми на развиващата се 

патология. Въпреки съвременните методи за изследване и лечение, пълно 

възстановяване в значителен брой от пациентите не се случва и процесът става 

хроничен. За да се избегне такава сложна ситуация, за бъбреците трябват грижи по-

рано. 

Съхраняването на бъбреците здрави в съвременните условия не е толкова лесно. 

Инфекциозни заболявания, консумацията на алкохол, неконтролирани лекарства, 

неблагоприятни условия на околната среда (замърсяване), пикантни храни, 

консерванти, недостиг на витамини - всичко това натоварва бъбреците, което води до 

прекъсване на работата им. 

БРT - КОМПЛЕКС НА БЪБРЕЦИ - МПС – това е оптимално подбран програмен 

комплекс, предназначен за почистване на бъбреците и нормализиране на пикочната 

система. 

ПРОФИЛАКТИКА на усложнения на инфекциозни и възпалителни процеси на 

бъбреците. 

ПРОГРАМЕН КОМПЛЕКС: 

• има лек диуретичен ефект; 

• помага за детоксикация на организма в случай на отравяне; 

• нормализира функционирането на бъбреците и пикочната система. 

• Нефроклин се явява източник на биологично активни вещества, които подобряват 

бъбреците и пикочната система. 

 • Щадящ диуретичен ефект създава условия за нормализиране на потока на урината, 

намаляване на отока, премахване на токсините от организма, предотвратява 

прилепването и разпространението на патогенни и условно - патогенни 

микроорганизми, образуване на камъни в бъбреците. 

Показания за клинично приложение на формулата: 

• за профилактика на бъбреците и пикочните пътища: цистит, уретрит, пиелонефрит, 

литиаза, оток, интоксикация. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

7-703-31-239-496-567-560 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

ПРОГРАММА ДЛЯ БИОМЕДИС М – УНИВЕРСАЛ–ПРО 

Почки, стимуляция / Бъбреци, стимулация 

Брой честоти: 47 

Честоти: 4412; 2720; 2400; 2222; 2112; 1864; 1600; 1550; 1500; 1153; 1134; 1016; 880; 

854; 800; 784; 751; 732; 728; 712; 676; 668; 651; 644; 625; 600; 582; 524; 465; 442; 440; 

334; 250; 240; 152; 146; 125; 120; 112; 100; 96; 93; 72; 64; 40; 28; 20 

1 час  и 34 минути 

 

ДЕН ШЕСТИ 

БРT-ФОРМУЛА ДИШАНЕ - рехабилитация и възстановяване на дихателната система 
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Дишането - Една от най-важните функции в организма. Дишането - е в основата на 

физическия и емоционален тонус на човека. Дишането – обезпечава всички клетки на 

организма с кислород и елиминира токсините. Помислете за здравето си, когато 

страдате от болки в гърлото, кашлица, недостиг на въздух? Колко често "обикновена 

настинка" е придружена от такива оплаквания? Всички патологични процеси, 

развиващи се в дихателните пътища, водят до нарушаване на дренажа на 

бронхопулмоналната система. 

Екологичната обстановка в света днес и тютюнопушенето допринасят за развитието на 

различни заболявания на дихателните пътища. По данни на Министерството по 

здравеопазването на Русия, от общата заболеваемостта техният дял в различни години, 

варира от 41 до 53%. Според прогнозите на експерти по смъртността, смъртността 

вследствие на  патологии на дихателните органи, заемат второ и трето място в общата 

структура на смъртността на населението. 

Високата заболеваемост се определя от многообразните етиологични фактори, 

провокиращи: 

• вдишване  на въздух замърсен с прах, дим, вредни химикали 

• Суров климат 

• Сезонни остри инфекциозни заболявания (грип, ТОРС) 

• хронични заболявания на дихателните органи 

• Честото преохлаждане 

• Пушенето 

• Повишена дихателни алергия 

• Намален имунитет 

 

БРT-ФОРМУЛА ДИШАНЕ включва набор от активни програми и е ефективен при 

профилактика на заболявания на дихателната система, съпровождана от образуване на 

трудно отделящи се вискозни секрети в лумена на бронхиалното дърво. Тя поддържа и 

подобрява съществуващата дихателна функция, предотвратява развитието на 

усложнения. 

КОМПЛЕКС ДИШАНЕ е предназначен за намаляване риска от развитие на сезонни 

възпалителни и обостряне на хронични заболявания на дихателните пътища. Има 

муколитични и противовъзпалителни свойства. Повишава общия и локален имунитет. 

Елиминира кашлица, улеснява дишането, намалява задуха и подобрява 

функционалното състояние на дихателната система. Има мощни антиоксидантни и 

защитни свойства, осигурява ефективна защита на дихателните пътища от токсично 

въздействие на негативните фактори: възпаление на метаболити, фактори на околната 

среда, тютюневия дим. Комбинацията от активни програми създава условия за по-

комплексни и многофункционални въздействия на БРT-ФОРМУЛАТА. 

Той размива гъстия вискозен секрет чрез разцепване на мукопротеините и 

мукополизахариди, и има силно отхрачващо действие и значително омекотява кашлица 

Той активира ресничестия епител, улесняване на отделянето на храчки. 

Намалява адхезията на бактерии към епителните клетки на бронхиалната лигавица, 

чрез намаляване на вискозитета на слюнка и увеличаване мукоцилиарния клирънс. 

Облекчава спазмите на гладката мускулатура и намалява подуването на лигавицата на 

бронхите, което помага за намаляване на болката в гърдите. 

Той има потогонно и диуретично действие, облекчава при състояние на треска. 

Оказва имуномодулиращо действие: активира макрофаги и Т-клетки, стимулира 

синтеза на интерферон. 

Той има антиоксидантно действие. 

Той има успокояващ ефект върху централната нервна система. 
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Механизмът на действие се състои в това, че комплексът ДИШАНЕ възстановява 

ефективно отделяне и осигурява бронхопулмоналната система. 

Индикатор за клинично приложение на комплекса: при заболявания на дихателните 

пътища (остър и възстановителен период на респираторни вирусни инфекции, 

хронически заболявания с нарушение на отделяне на храчки, бронхит пушача). 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

178-7-363-31-472 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

 

Дыхание / Дишане 

Брой честоти: 4 

Честоти: 727; 787; 880; 5000 

20 минути 

Поглощение кислорода, недостаточное / Вдишване на кислород, недостатъчно 

Брой честоти: 1 

Честоти: 50  

5 минути 

Кислорода поглощение кровью / Кръв поглъщане на кислород 

Брой честоти: 2  

Честоти: 50; 50,5 

10 минути 

 

ДЕН СЕДМИ 

БРТ-ФОРМУЛА ЧИСТИ СЪДОВЕ – очистване на съдовете 

ЧИСТИ СЪДОВЕ – стратегическо направление за предотвратяване на сърдечно-съдови 

заболявания и по-специално атеросклероза. 

Атеросклерозата и свързаните с нея поражения на вътрешните органи продължава да се 

поставя на първо място като причина за заболявания, загуба на трудоспособността,  

инвалидността и смъртността в повечето развити страни, наред в това отношение са 

рак, инфекциозни заболявания, травми и други заболявания. 

Същността на болестта се крие във факта, че големите артерии са запушени от така 

наречените атеросклеротични плаки, което пречи на нормалното кръвоснабдяване на 

органите. В този случай, произхожда лоша циркулация, кръвта просто престава да се 

влива в един орган (или част от него), и той може да умре. В зависимост от това кой 

орган изпитва в по-голяма степен липса на кислород и хранителни вещества поради 

лошо кръвоснабдяване, секретират различни заболявания: 

Атеросклероза на артериите на сърцето (коронарните артерии) - коронарна болест на 

сърцето (стенокардия, инфаркт на миокарда - AI) 

Атеросклероза на мозъчните артерии, мозъчен инсулт (IS) 

Атеросклероза на съдовете на краката. 

ЧИСТИ СЪДОВЕ - ефективен комплекс програми, които създават условия за 

положителен ефект върху функционалното състояние на сърдечно-съдовата система на 

организма, участващи в основните звена на липидния метаболизъм. 

Тя има следните благоприятни ефекти 

• антиатерогени (корекция на хипертриглицеридемия, нормализиране на кръвните нива 

на LDL и HDL - липопротеините с висока плътност); 

• антитромботично действие; 

• намаляване на вискозитета на кръвта; 
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• противовъзпалителен ефект; 

• намаляване на ендотелна дисфункция; 

• намалява крехкостта и пропускливостта на стените на капилярите. 

С възможността да се коригира нивото на БРT холестерол - комплекса повишава 

активността на липопротеин липаза, ензим, който ускорява метаболизма и екскрецията 

на хиломикрони и липопротеините с много ниска плътност от кръвта. 

Стабилизиране клетъчни мембрани и намалява синтеза на холестерол в черния дроб 

клетки. 

Всички програми комплекс чисти съдове действат синергично, имат 

холестаринснижаващо действие, антиоксидантно и противовъзпалително действие, а по 

този начин и антисклеротичното ефект. 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА: 

178-239-496-497-703-1027 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

 

Очистка крови/ Очистване на кръвта 

Брой честоти: 8 

Честоти: 2; 727; 787; 800; 880; 5000; 2008; 2127 

16 минути 

Атеросклероз (+герпес зостер и хламидия) / Атеросклерозата (+ херпес зостер и 

хламидия). 

Брой честоти: 48 

Честоти: 7543; 7521; 4710.4; 3773.2; 3760.2; 1886; 1880 943.3; 940; 620; 479; 471.6; 

470.9; 941.8; 3767.2; 7160; 3343; 2431; 2323; 1577; 1544; 958; 934; 787; 786; 738; 718; 

716; 686; 668; 643; 576; 574; 573; 572; 563; 554; 542; 453; 446; 436; 425; 423; 411; 345; 

333; 223; 134 

1 час и 36 минути 

Ежедневно, в течение на седмицата, се извършват последователно програмите на 

съответващия етап. 

Всички програми се изпълняват веднъж с произволни интервали, или без интервали. 

Повторя се пълния цикъл на пречистване след 1 месец. 

 

ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО 

 

СИСТЕМНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – представлява система БРT - специализирани 

формули, комплекс и програми, основни действия, които се явяват възстановителни и 

укрепващи защитни сили и повишават работоспособността на организма. 

Този комплекс е естествено продължение на системата за очистване на организма и се 

извършва след приключване на първия курс на програмата за очистване. 

Програмният блок за възстановяване се състои от пет етапа, в основата на всеки един 

от които лежи самостоятелен БРT – комплекс с набор от програми. 

Всеки етап се извършва в продължение на два дни. 

Всички етапи се извършват без прекъсване, като общия курс не надвишава десет дни. 

Програмите се извършват веднъж с произволни интервали, или без интервали. 

 

ПЪРВИ ЕТАП 

БРT- ЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 

За поръчка на хранителни добавки, витамини, минерали: www.zdravini.bg 

 

БРT- ЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС поддържа всички основни системи на организма: забавя 

процеса на стареене, укрепва имунната система, премахва вредните ефекти на стреса, 

подобрява преносимостта на голяма физически и психо-емоционален стрес, насърчава 

меко пречистване на организма, подобрява кръвната формула, повишава до нормалното 

ниво хемоглобина, осигурява необходимата енергия, за да работи организма, 

нормализира кръвното налягане, намалява риска от рак, тонизира, възстановява 

саморегулацията, нормализира дейността на стомашно-чревния тракт, подобрява 

чревната флора, компенсира витаминната и минерална недостатъчност, нормализира 

обмяната на веществата, намалява нивото на мазнините в кръвта и увеличава 

способността на организма да се раздели и усвои цялото потребление на храна. 

Ако имате нервно изтощение, слабост, сънливост – БРT - ЕНЕРГЕН КОМПЛЕКС 

облекчава раздразнителността, тревожността, нормализира съня, облекчава синдрома 

на "хроничната умора". 

БРT – ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС включва всички биорезоннасни компоненти, 

необходими за подкрепа на функцията на щитовидната жлеза, а също и комплекс за  

нормализиране на кислородния обмен, основната функция, която се явява активираща 

за антиоксидантните защитни ензими (супероксид дисмутаза и каталаза) и клетъчното 

дишане (коензим Q10). 

Високо ефективната комплексна поддръжка на организма БРT – ЕНЕРГИЕН 

КОМПЛЕКС е необходим за всеки от нас за ефективна профилактика на голямото 

разнообразие от заболявания при пациенти от всички възрастови групи. 

 

ПОКАЗАНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА НА БРТ – ЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС 

Профилактика на преждевременно стареене на организма; работа в неблагоприятни 

условия на околната среда, интензивен физически и емоционален стрес, хроничен 

стрес, нервна и физическа преумора, синдром на хроничната умора, ремисия, след  

дългосрочни заболявания, отравяния с различен произход, дисбаланс на микрофлората. 

Летаргия, умора. 

Посочено е особено приложение на БРT-ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС за деца, 

спортисти, възрастни хора, пушачи, както и тези, които са били изложени на радиация 

или силни химически вещества, за лицата, работещи с компютри, шофьори и всички 

тези, които следят своето здраве и се придържат се към принципите на правилно 

хранене и здравословен начин на живот! 

БРТ – ЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС значително подобрява енергийния баланс на 

организма, във връзка с което не се препоръчва за използването на БРT-ЕНЕРГИЙНИЯ 

КОМПЛЕКС преди сън. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

7-5-6-178-236-265 

Курс – 2 дни 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

Энергия и витализация / Енергия и витализация 

Брой честоти: 8 

Честоти: 528; 15; 35; 9999; 1725;  1342; 645; 150  

24 минути 

Энергодающий эффект / Енергодаващ ефект 

Брой честоти: 1  

Честоти: 2,2 

5 минути 



 

За консултации и терапии, можете да се свържете с нас www.BIOMEDIS.INFO 
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Курс – 2 дни. 

 

ВТОРИ ЕТАП 

БРT-КОМПЛЕКС ЖИЗНЕНОСТ И ЗАЩИТА 

 

БРT-КОМПЛЕКС ЖИЗНЕНОСТ И ЗАЩИТА- активен БРT комплекс, съдържащ 

ПРОГРАМА–АКТИВАТОР, поддържаща саморегулиращи и компенсаторни 

възможности на организма, а също и възстановяващи неговата ендоекология. 

Тя поддържа и активира системата детоксикация, обменни процеси в клетката, 

движението на интерстициална течност, лимфен поток и система за отделяне на 

токсични продукти на метаболизма. Възстановява и регулира работата на всички 

защитни системи на организма, подпомага процесите на регенерация. 

Способства за възстановяване на нервната система и на хемопоетичната система. 

От какво ще ни предпазва БРT КОМПЛЕКС ЖИЗНЕНОСТ И ЗАЩИТА? От същата 

тази имунна система "пазител" на здравето. От отровни вещества и химически 

продукти, от патогенни бактерии и вируси, от последици на стрес, че и от 

неблагоприятни фактори, които нарушават баланса в организма. И ако тези фактори 

стават все по-агресивни, имунната система не успява. След това вече ние трябва само 

да я възстановим и запазим с помощта, например, БРT-КОМПЛЕКС ЖИЗНЕНОСТ И 

ЗАЩИТА. 

Този БИОРЕЗОНАНСЕН КОМПЛЕКС поддържа и други жизненоважни системи - 

храносмилателна, отделителна, лимфната, хемопоетична. За това способства основната 

програма, от която са построени данните на комплекса. Много от тях стимулират 

образуването на червени кръвни телца, добре пречистват кръвта. Чрез подобряване на 

кръвообращението се подобрява снабдяването с кислород на мозъка, което има много 

положителен ефект върху кръвоносните съдове и мозъчните клетки, подобрява 

паметта, способността за дълго концентрация. БРT- КОМПЛЕКС ЖИЗНЕНОСТ И 

ЗАЩИТА може да се нарече възстановителен и тонизиращ кръвоносната и нервната 

системи. 

Показания за използването на допълнителни БРT-КОМПЛЕКС ЖИЗНЕНОСТ И 

ЗАЩИТА: 

Намалена работоспособност и негативни последствия от стреса, висок интелектуален, 

умствен и физически стрес, нервно и физическо изтощение, анемия, дистония, 

функционални и органични поражения на централната нервна система (включително 

старческа), възстановителен период след инсулт, и състояния, свързани с нарушение на  

обучение и памет, депресия, високо кръвно налягане, тежко заболяване и хирургия, 

гастрит; профилактика и лечение на кървене стомашни язви и язва на 

дванадесетопръстника. 

Препоръчва се за мастна дегенерация и лечение на заболявания на черния дроб 

(защитава и стимулира регенерацията на чернодробните клетки) и жлъчните пътища (за 

подобряване на жлъчеотделяне и жлъчевъведение), диабет и диабетна ангиопатия, 

импотентност, предменструален синдром и менопаузата, възпалителни заболявания на 

уринарния тракт и кожата, псориазис, детска екзема, ревматоиден артрит, бронхит, рак. 

 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

775-776-777-778-779-780-781 

Курс – два дни. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 
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Укрепление защитных функций / Укрепване на защитните функции 

Брой честоти: 7 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 68; 84,5; 97,5 

35 минути 

Витализация 1 / Витализация 1 

Брой честоти: 8 

Честоти: 45,45; 49,65; 49,75; 56,65; 56,75; 59,5; 59,8; 62 

40 минути 

Курс – 2 дни. 

 

ТРЕТИ ЕТАП 

БРТ-КОМПЛЕКС СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ 

 

СИСТЕМНА ПРОГРАМА ПОДХРАНВАЩ И ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КОМПЛЕКС, 

регулиращ основните елементи на обмяната на веществата, направляващи синтеза на 

основните опорни и регулиращи протеини, ензими и други жизнено важни 

биологически активни субстрати на организма. 

 

БРT- КОМПЛЕКС СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ 

Тя осигурява попълване на ензимната недостатъчност и постоянно поддържа  

енергийно-обменните процеси, създава условия за възстановяване на дейността на по-

голямата част от известните ензими, нормализиране процесите на синтеза на нови и 

подмяна на остаряващите тъкани. 

Програмният комплекс на блока се явява основа за възстановяване и обновяване на 

всички съединителнотъканни структури на организма, включително клапанния апарат 

на сърцето, основни мембрани на венозните и артериални съдове, ставните 

повърхности, сухожилията, фасция, комплекса сухожилия на коляното, тазобедрените 

стави, гръбначния стълб и други уязвими  тъкани на човека. 

 

БРT-КОМПЛЕКСА СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ има особен ефект върху регенерацията 

и възстановяването на нормалната структура на кожата и нейните придатъци: коса, 

нокти, потни и мастни жлези. 

БРT-КОМПЛЕКСА СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ способства за рехабилитация на 

имунните функции на организма, т.к. биоорганическите съединителни комплекси са 

включени в структурата на антителата и лимфокина. 

БРT-КОМПЛЕКСА СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ позволява да се предотвратят 

посттравматични усложнения при травми на опорно-двигателния апарат, особено при 

деца и спортисти. 

Програми от този комплекс в допълнение към основните структурни функции се явяват 

също като естествен регулатор на евакуиращата активност на тънкото и особено на 

дебелото черво. Осигурява леко слабителен и жлъчегонен ефект, което е особено важно 

при провеждане на чревното очистване, програмите за отслабване, за борба с акне и  

обрив. 

Няма съмнение от ефективното приложение на БРT-КОМПЛЕКСА СТРУКТУРА И 

ФУНКЦИЯ в системното лечение на артрит и артроза, съединителна тъкан, диабет, 

някои видове онкологични заболявания. 

 

Показания за допълнително използване на БРT-КОМПЛЕКСА СТРУКТУРА И 

ФУНКЦИЯ: 
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Като общоукрепващо средство за профилактика при умора по време на периода на 

повишен физически и емоционален стрес, както и за профилактика на чуплива коса и 

нокти. Възстановяване на костната и мускулна тъкан в посттравматичен период. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

239-178-703-617-610-7-762 

Курс – 2  дни. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

Витализация 2 / Витализация 2 

Брой честоти: 4  

Честоти: 40,29; 42,7; 43,5; 43,7 

20 минути 

Клеток регенерация / Регенерация на клетки 

Брой честоти: 1  

Честоти: 97,5 

5 минути 

Энергия жизненная / Жизнена енергия 

Брой честоти: 2  

Честоти: 12,5; 36 

10 минути 

Курс- 2 дни 

 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП 

БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛ 

 

БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛ – представлява комплекс от фино 

разработени програми, които способстват за подобряване на тъканния обмен, 

повишаване на енергийните възможности на клетките, органите и системите, особено в 

мозъка и сърцето. 

На всички ни е добре известна  още от детството истината, че за да работят сложните 

органи и системи в организма, всички клетки трябва да получават кислород, храна и 

енергия. Енергията постъпва в организма с хранителни вещества, в частност глюкоза, 

мазнини, и др., преобразувани в него в удобна за използване в биологическия процес 

форма на енергия (ATФ) на специфични химични връзки. Такива превръщания се 

извършват в митохондриите в затворена верижна реакция, явяваща е по същество в 

химическа машина за преобразуване на енергия. Без достатъчно количество ATФ 

организмът не може да функционира. Синтеза на АТФ – е основен процес, при който се 

произвежда 95% от клетъчната енергия. 

С възрастта и с безкрайния стрес под влияние на различни фактори, наред с другите 

нарушения, клетките на организма започват да губят способност за производството на 

енергия. 

В резултат на това организмът недостатъчно обезпечава нормалното функциониране на 

много функции, а това води до изсушаване на организма, бързото му стареене, появата 

на патологични процеси и болести. 

Намирането на ефективни и безопасни енергийни клетки, обуславят необходимостта от 

адаптация към постоянно променящите се различни екстремални условия, както и на 

профилактика при различни заболявания на вътрешните органи. 
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В нашата епоха, на такава активност и напрежение, всеки един от нас изпитва в 

различна степен недостига на енергия, и само по време на продължителни зими, 

безкрайни дъждовни есени, ние просто сме енергийно изчерпани и затова е желателно 

да се снабдим допълнително с кислород и енергия. 

Процесът на формиране на енергия в клетките е възможно и е необходимо да се 

поддържа и активизира. Активните програми на БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛ създадат условия за поддържане на клетъчния метаболизъм при 

стабилно високо физиологично ниво и по този начин допринасят за адаптиране към 

новите условия. 

Оздравителната и жизнена същност на БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛ е много разнообразна. 

Това е, стимулиране на енергийния метаболизъм в клетките на централната нервна 

система (ЦНС), където комплексът изпълнява важна роля при възстановяване на 

синтеза на ацетилхолина (важен невротрансмитер, предавате на нервния импулс и 

стимулант на ЦНС), а също обезпечаване с жизнена енергия всички системи на 

нервните клетки жизненост. 

БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛ значително повишава защитните 

функции на организма, подобрява паметта, предпазва от нарушение на мозъчната 

функция по време на стрес, укрепва сърдечно-съдовата система, подобрява 

репродуктивната способност на мъжкото тяло и удължава периода на мъжката 

активност, ускорява оздравителния процес след инфекция. 

Янтарна киселина (ЯК) - е универсален междинен метаболит. При възрастните 

натоварването на всяка от системите на организма, поддържа работата обезпечаваща 

преимуществено чрез окисление янтарната киселина. 

БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛ помага клетките да се 

възстановяват при хипоксия и подобрява енергийния обмен на организма, активира 

имунната система, помага за премахване на токсините, намалява въздействието на 

радиация, стрес и умора. 

БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛ възобновява вътреклетъчната 

синтеза на коензим - Q10 - основен компонент на дихателната верига, има 

антиоксидантна активност на преки действия. 

Това се определя от широк диапазон на комплексни програми като неспецифични, но 

при тези важни средства за подобряване на кръвния поток и доставката на кислород 

към тъканите на мозъка и сърцето, укрепва сърдечния мускул, повишава се  

активността на имунната система, даряваща жизненост на всеки организъм. 

БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛ благодарение на своята програма – 

регулиране на обмена, може да се разглежда като мощен фактор на влияние върху 

клетъчния метаболизъм на различни нива и потенциално средство за премахване на 

нарушенията на енергообмена при различни заболявания. Блок програма стимулира 

увеличаване на метаболизма и регенеративните процеси в клетките и засилва 

производството на клетъчна енергия, регулира киселинно-алкалното равновесие, 

активира мембранната калий-натрий помпа. 

Колко е вярно, системния БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛ има 

силен антиоксидант и имуномодулиращи свойства, повишава резистентността към 

неблагоприятните влияния на околната среда. Способства издръжливостта и 

работоспособността на организма за дълго време при физически и психически стрес, 

спортните дейности допринасят за повишаване на имунната система, намаляване на 

възпалителните процеси. 
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Той подобрява усвояването на глюкозата, трофизма на нервната тъкан, участва в 

снабдяването с енергия на мозъка, допринася за нормализиране на функцията на 

сърдечно-съдовата система. 

Може и трябва да се използва за предотвратяване на тъканната хипоксия (при 

поражение на мембраните, нарушение на синтеза на ензимите, потисничество на 

биологичното окисление). 

Ето защо, БРT-КОМПЛЕКС КЛЕТЪЧЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛ: 

оптимизира процеса на използване на кислород от клетките, като по този начин се 

подобрява устойчивостта на организма към хипоксия; 

разширява адаптивните възможности на човешкия организъм към физическо и 

емоционално претоварване, подобрява работоспособността на човека (труд, 

конкуренция, изследвания и т.н ...); 

допринася за активизиране на функцията на мозъка, подобряване на паметта; 

скъсява периода на възстановяване след физически и емоционален стрес; 

допринася за неутрализирането и отделянето на вредните метаболитни отпадъчни 

продукти от организма; 

позволява на организма по-лесно да се адаптира към условия с ниско съдържание на  

кислород, рязката промяна на часовите и климатични зони при полети и т.н. и т.н.; 

допринася за възстановяването на имунитета, отслабен поради неблагоприятни 

въздействия на вредните екологични, метео- и производствени условия, продължителен 

престой в затворени помещения, продължителна работа с компютъра, синдром на 

хроничната умора; 

препоръчва се при профилактика на атеросклероза и други сърдечно-съдови 

заболявания: повишава функционалния резерв на сърцето, забавя естествените процеси 

на стареене в организма като цяло. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

536-537-7-496-497-610-278-461 

Курс – 2 дни. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

Обновление клеток органов / Обновяване клетките та органите 

Брой честоти: 1 

Честоти: 79,5 

5 минути 

Клеточные частоты / Клетъчни честоти 

Брой честоти: 4  

Честоти: 17,5; 22,5; 29; 99,5  

20 минути 

Восстановление ДНК / Възстановяване на ДНК 

Брой честоти: 3  

Честоти: 528; 731; 732 

6 минути 

Курс – 2 дни. 

 

 

ПЕТИ ЕТАП 

БРT-КОМПЛЕКС СИСТЕМЕН СТРЕС  И  ХОРМОНО - ПРОТЕКТОР 

Излишно е да казвам, колко психотравмиращи събития в сегашно време произхожда в 

живота на човек. Ние сме в състояние да поддържаме голям емоционален стрес, ако 
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периода на нервно напрежение не е изключително дълъг. Има едно правило – стреса 

трябва да носи епизодичен характер. 

В съвременното общество, растежа на стреса е далеч напред от темповете на адаптация 

на централната нервна система на човека, и в резултат се образувана "букет" от 

психосоматични заболявания: невроза, депресия, синдром на хроничната умора. По 

данни на Световната здравна организация (СЗО), около 4-5% от населението на света 

страда от депресия, и риска от развитие на депресия по време на целия им живот е 20%. 

Депресията е хронично рецидивиращо заболяване, и повтарящи се епизоди възникват в 

приблизително 60% от пациентите. Броят на хората, страдащи от заболяването, се е 

увеличил 200 пъти през последните 100 години. 

Добре известно е, че в основата на патофизиологията на стрес реакции, включени 

биохимични процеси: намаляват концентрацията на невротрансмитерите серотонин, 

цопа мин, и е налице дисбаланс в симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. 

ПРОГРАМНИЯТ НАБОР БРT-КОМПЛЕКС СИСТЕМЕН СТРЕС - ПРОТЕКТОР оказва 

синергичен ефект върху оптимизирането на регенеративните процеси в централната 

нервна система, поради нормализирането на нивото на серотонин и МАО в период на 

повишен стрес натоварване. Подобрява способността за адаптация на организма към 

екстремни фактори, както и двигателната активност и ефективност. Намалява 

психическата и физическа умора, спомага за възстановяване на силите. Той облекчава 

стреса, раздразнителността и тревожността. Нормализира нарушения на съня. 

Подобрява зрението и слуха. Подобрява самочувствието. 

БРT-КОМПЛЕКС СИСТЕМЕН СТРЕС  И  ХОРМОНО-ПРОТЕКТОР има няколко 

точки на приложение: 

Той е селективен инхибитор на моноамин оксидаза тип А, ензимът отговорен за 

разграждането на невротрансмитера серотонин - изглежда като малък антидепресант. 

Оптимизира функцията на висшата нервна дейност: внимание, памет, учене. 

Въздейства на емоционалния тонус, увеличава физическата работоспособност и 

скъсява времето за възстановяване между периодите на интензивен стрес. 

Оказва антиоксидантно действие - помага за защита на нервната система от 

окисляващото въздействие на свободните радикали. 

Повишава неспецифичната резистентност на организма. 

Оказва кардиопротективен ефект за предотвратяване на увреждането на сърцето в 

резултат на стрес. 

Подобрява храносмилането. 

Механизмът на действие на БРT-КОМПЛЕКС СИСТЕМЕН СТРЕС  И  ХОРМОНО-

ПРОТЕКТОР: оптимизира регенеративните процеси в централната нервна система, 

премахване на дисбаланса в симпатиковата и парасимпатиковата системи. 

 

Показания за използване на БРT-КОМПЛЕКС СИСТЕМЕН СТРЕС  И  

ХОРМОНО-ПРОТЕКТОР - като възстановително и превантивно средство в 

предстоящия период за повишаване на нервната и физическа активност. 

 

БАЗОВА ПРОГРАМА Биомедис М-стар модел 

7-265-289-237-438-679-766-762 

Курс – 2 дни. 

 

ПРОГРАМА ЗА БИОМЕДИС М  и БИОМЕДИС  АНДРОИД 

Нервный центр / Нервен център 

Брой честоти: 4 

Честоти: 10; 25; 78,5; 93,5  
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20 минути 

Нейроэндокринная система (гипоталамус, гипофиз) / Невроендокринна система 

(хипоталамуса и хипофизата) 

Брой честоти: 3  

Честоти: 4; 4,9; 9,4 

15 минути 

Защитные силы (иммунная система) / Защитни сили (имунна система) 

Брой честоти: 8 

Честоти: 11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,5 

40 минути 

Обща продължителност на курса - 10 дни с повторени на цикъла след двуседмична 

почивка. 

Всички програми се изпълняват еднократно с произволен ивтервал или без него. 

 

 
  

 

 


