
Женско здраве. 
Красота и здраве на 

кожата, ноктите и 
косата.



Кожата -  един от 
най -загадъчните 

органи

Добрите дерматолози казват, че изобщо 
няма кожни заболявания.
Кожата е най-мощният отделителен орган.
Тя спасява тялото от инфекция.
Ако не бяха обривите по кожата, тогава 
всичко щеше да влезе вътре - в дълбините 
на организма.



Всички заболявания, 
които ние виждаме на 
кожата са свързани с 
вътрешните органи.

Основно кожно заболяване - това  са вирусни 
процеси и активност на кърлежи, гъбички. 
Всички обриви на кожата съдържат гнойни 
левкоцити или лимфоцити с лизирани 
бактерии или вируси.



Всички паразити имат свои собствени 
вкусови предпочитания.
По вида обрив на кожата може да се 
разбере каква инфекция на кожата 
има човек.



Вируси и кожни бактерии

• Вирусен процес - мехурчести възпаления при херпес - 
такива възпаления, по правило, са много болезнени. 
Вирусът засяга нервните проводници, които стигат до 
мястото на възпалението. Ако има болка в хода на 
възпалението, тогава това е вирусен процес.

• Бактериите се държат по различен начин -
бактериалните процеси винаги са съпътствани от
интензивно образуване на гной. Бактериален обрив не
възниква под формата на прозрачни туберкули или
везикули. Стафилококите по кожата предизвикват бял
обрив с пустули отгоре. Ако това е Staphylococcus aureus ,  
се развива зелено акне, засягащо всичките пет слоя кожа.



Здравата кожа – признак за
здраве на целия организъм

В китайската медицина кожата се смята за един от органите на 
екскрецията(изхвърляне на отпадни продукти от организма).
Ако съответните органи - белите дробове и дебелото черво - не 
функционират правилно, блокира се естественото отделяне на 
токсините, а на кожата се появяват обриви.
При ефективна работа на отделителни органи и здравословна 
диета, вашата кожа ще бъде здрава.
По тази причина на хората, страдащи от хронични кожни 
заболявания, често се предписва режим на гладуване и 
кръвопреливане.
Често състоянието на кожата по време на гладуване се влошава, 
преди да стане по-добре, защото организмът е привикнал с 
употребата на кожата за освобождаване на токсините, и този 
процес продължава и по време на гладуване.



Строеж на кожата
Кожата се състои от междуклетъчно 
пространство и клетки, които са в свободно 
плаващ режим, и съдове, които преминават през 
междуклетъчното пространство.
В другата посока преминава лимфната система. 
Лимфната система - това са каналите, които 
приемат междуклетъчната течност, за да я 
очистват.



Стареенето на кожата -
това е стареене на 
протеиновите й структури
Този протеин се нарича метионин и на негова база е изгра- 
дена система за еластичност на кожата - колагенова . 
Колагенът се състои от сяра. Ние получаваме мног о малко 
сяра.Има я в зеления грах, соево-бобовита група. Много  
от нас не харесват тези продукти и ги избягват. Ето защо, 
получаваме по-малко сяра от храната, което води до 
ускорено стареене, слабост на кожата.
Тургурът на кожата зависи от качеството на колагеновите 
влакна, увеличението на колагена и други поддържащи 
структури на съединителната тъкан може да се подобри 
чрез биорезонансна терапия.



Основни проблеми 
на кожата

Чистотата - важен фактор за здравата кожа. 
Въпреки това твърде много сапун и вода могат 
да бъдат вредни.
Кожата отделя естествени масла за омазняване. 
Прекаленото използване на сапун и вода може 
да премахне това защитно покритие, а кожат а 
мож е да стане суха, започва да се лющи и да  
сърби.
Друг проблем - суха кожа - резултат от вътрешно 
обезводняване на тялото.



Кожата - антитоксичен
и антипаразитен

филтър
• Кожата не пропуска чрез своя бариера големи молекулярни

мазнини. Ето защо 80% от кремовете не преминават през кожата.
• Кожата има мощна бариера, която не пропуска нищо.

• Ако кожата не е повредена, тогава инфекцията на човек е по вина
на гъбички. А, ако има малки драскотини, петна, ерозия, тогава
всички паразити лесно проникват вътре.

• Кожата лесно пропуска летливи токсични вещества: ацетони, хлор.
Срещу химическите токсини кожата не се адаптира по природа. По
тази причина в нашата оздравителна програма има блок за
химическа детоксикация - отстраняването на проникващи токсини с
химически произход.



Основно почистване на кожата
• От паразити
• Бавни вируси
• Бактерии
• Кожни кърлежи – демодекса

• Собствени токсини  или с
«придобит» характер

• Задача на оздравителната биорезонансна
програма - да не допуска стареене на кожата
и нейните придатъци нокти и коса



Кралица на младостта
Щитовиднат а жлеза – «кралица на младостта». 
Ако всичко е наред , тогава вие имате блестящи 
очи, разкошна коса, здрави нокти, чиста кожа и 
свежо лице. Имате желаното тегло, стройна 
фигура, никакви проблеми с женския цикъл и 
море от енергия! Без биорезонансното възстано-
вяване на  тази жлеза не можем да възстановим 
предишната красота.



Чернодробни паразити и стареене.  
Ламблият поразил черния дроб състарява нашия организъм. 
Засяга се кожата, тенът става блед и придобива жълтеникав 
или жълтеникаво-розов цвят,
кожата става суха и започва да се лющи,
косата става тънка, расте бавно.
Степента на тежест варира: от леко ексфолиране и сухота до 
тежко възпаление с пукнатини.
Ламблия отделя особен токсин, който действа депресивно 
върху нервната система. Той се нарича токсин - Копнеж и 
тъга.



Вътрешно очистване
и стареене на кожата

Ако сериозно мечтаете да живеете до стогодишнината 
си, като същевременно водите активен и пълноценен 
начин на живот, ще ви е необходима месечна 
програма за очистване на тялото от натрупани 
токсини и шлаки.
Именно биорезонансната месечна очистителна 
програма ще подпомогне успеха на козметичната 
корекция на кожата, ноктите и косата.



Красота и здрави кожа, нокти, коса (за 
уреди БИОМЕДИС)

ПЪРВИ ЕТАП – 5 ДНИ
Кожа.  6; 26,5; 85
Кожа (дегенеративна). 97
Кожа на главата, горна част.   85 
Кожа мазна.
52; 85; 87,5; 90; 91,5; 94,5; 98
Кожа суха.   52
Кожа, обновяване на клетки.   69,5 
ВТОРИ ЕТАП – 5 ДНИ
Кожа, регуляция на имуннит е и 
бариерни функции 1,6; 1,7; 9,4 
Кожа рогова.   18,5
Кожен център.      85
Лице - раздразнено лице.     89,5 
Пърхут.  85
Акне кожно 1.
52; 53; 53,5; 75; 75; 86; 92; 93 

ТРЕТИ ЕТАП – 5 ДНИ
Акне кожно 2.   62; 62,5; 75,5; 85; 87,5;
90; 91,8; 94,5
Псориазис.     6; 65,5; 85; 92,5 
Пигментация, образуване на пигментни
петна.   53,5
Нокти на пръстите на ръцете.   42,5;
46,5. Нокти на пръстите на краката
46,5; 75,5
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – 5 ДНИ
Гъбични заболявания.   37; 53,5; 100 
Гъбично поражение на кожата на
кракат а. 37; 100 Коса.  81,5
Колаост. 81,5; 85
Коса корени.   45
Коса, заг уба на цвят .  93,5; 97,5 
Коса, регулиране.     81,5
Коса падане.  45; 81,5; 85; 85,5



Малък подарък – програма за 
дълбоко очист ване с уреди 

БИОМЕДИС
ПЪРВИ ЕТАП- 7 ДНИ
Ацидоза.   10000; 880; 802; 787; 776; 727; 146; 20.
Баланс калий-натрий.    8,1; 20; 10000.
Лимфа.   27; 75; 95.
Лимфа - контролни частоти 1.
15,5; 25; 27,5; 30; 70; 72,5; 75; 77,5.
Лимфа - контролни частоти 2.
80;92,5;94;95,5;99
Очистване на кръвна плазма. 727; 787; 880; 5000.
ВТОРИ ЕТАП- 7 ДНИ
Детоксикация междуклетъчен матрикс.10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465; 444;

440; 1505; 1036; 3176; 676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 152; 63.
Дренаж.
645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 835.
Лимфа и детокс.
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.
Лимфни жлези, стимулация фагоцитоза.  10000; 2,5; 465.
ОБЩ КУРС- 14 ДНИ



БИОМЕДИС подарява на жените 
младост и здраве целогодишно!

За медицинска консулт ация: Цент ър по интегративна медицина 
Биомедис
www.Biomedis.info
За поръчка на уред за биорезонансна терапия:
www.Zdravini.bg 




