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Tiesitkö,	  miten	  laajasti	  mikroverenkierto	  vaikuttaa	  
terveyteesi?	  	  
	  
Mikroverenkierto	  on	  ihmisen	  kehon	  tärkeimpiä	  toimintoja.	  Se	  heikentyy	  ikääntymisen,	  väärien	  elintapojen	  tai	  
sairauden	  takia.	  Krooniset	  sairaudet	  alkavat	  mikroverenkierron	  häiriöinä	  jo	  5-‐10	  vuotta	  ennen	  oireiden	  
puhkeamista.	  Mitään	  oireilua	  ei	  pitäisi	  sietää,	  vaan	  pohtia,	  mistä	  oireet	  johtuvat	  ja	  mitä	  niille	  voisi	  tehdä.	  
	  
Maailma	  on	  heräämässä	  mikroverenkierron	  ongelmiin.	  Sen	  merkitys	  ihmisen	  hyvinvoinnille	  on	  
tutkimusten	  mukaan	  kiistattoman	  suuri.	  BEMER	  Nordic	  järjestää	  11.4.	  lääkäreille	  ja	  muille	  terveydestä	  
kiinnostuneille	  koulutustilaisuudet,	  joissa	  huippuammattilaiset	  Suomesta	  ja	  Saksasta	  valottavat	  
mikroverenkierron	  vaikutuksia	  ihmisten	  hyvinvoinnille.	  
	  
Älä	  totu	  oireisiin	  –	  hoida	  itseäsi	  ajoissa	  
	  
Mikroverenkierron	  tärkeimpiä	  tehtäviä	  on	  kuljettaa	  soluille	  happea	  ja	  ravinteita.	  Jos	  verenkierto	  ei	  
toimi	  kunnolla,	  solut	  eivät	  pysty	  uusiutumaan	  ja	  ihminen	  alkaa	  voida	  huonosti	  ja	  sairastella.	  
Tulehdustilat	  elimistössä	  aiheutuvat	  mm.	  verenkierron	  häiriöistä.	  Esimerkiksi	  reuma	  ja	  tyypin	  2	  
diabetes	  aiheutuvat	  pitkäaikaisista	  tulehdustiloista	  elimistössä.	  
	  
Ihmiset	  saattavat	  kärsiä	  erilaisista	  kipu-‐	  tai	  muista	  oireista	  pitkiä	  aikoja	  tekemättä	  niille	  mitään.	  Silloin	  
oireisiin	  ikään	  kuin	  tottuu,	  eikä	  tule	  ajatelleeksi,	  että	  ne	  saattavat	  edeltää	  vakavaa	  sairautta.	  Oireet	  
pitäisi	  aina	  tulkita	  oman	  terveyden	  hälytysmerkeiksi.	  
	  
Fysikaalinen	  verisuoniterapia	  tueksi	  ja	  ennaltaehkäisyyn	  
	  
BEMER	  on	  fysikaalista	  verisuoniterapiaa,	  jota	  voidaan	  käyttää	  terveyden	  tukemiseen	  ja	  sairauden	  tai	  
vamman	  paranemisen	  edistämiseen.	  Monet	  kivusta	  kärsivät	  potilaat	  ovat	  saaneet	  avun	  
verisuoniterapiasta.	  Ennakoivista	  oireista	  kärsivät	  voivat	  saada	  ennaltaehkäisevää	  apua,	  jolloin	  
vakavampaa	  sairautta	  ei	  välttämättä	  ilmaannu.	  
	  
Tällä	  hetkellä	  BEMER-‐terapiaa	  käyttää	  jo	  yli	  10.000	  ihmistä	  Suomessa.	  Tätä	  lääketieteellistä	  laitetta	  
myydään	  50	  maassa.	  Fysikaalinen	  verisuoniterapia	  on	  kehitetty	  Saksassa,	  ensimmäinen	  patentti	  on	  
vuodelta	  1998.	  Sitä	  käyttävät	  jopa	  huippu-‐urheilijat	  palautumista	  edistämään	  ja	  mahdollisten	  
vammojen	  paranemista	  nopeuttamaan.	  	  
	  
Fysikaalinen	  verisuoniterapia	  hoitaa	  mikroverenkiertohäiriöitä	  ja	  tukee	  muita	  hoitomuotoja.	  
Esimerkiksi	  fysioterapiaa	  voidaan	  tehostaa	  verisuoniterapian	  avulla.	  	  
	  
Fysioterapeutti	  Hannu	  Puolakanaho	  käyttää	  BEMER-‐terapiaa	  asiakastyössään	  jo	  rutiininomaisesti	  
muiden	  hoitojen	  tukena.	  ”Vammojen	  paraneminen	  tehostuu	  ja	  luunmurtumat	  sekä	  leikkaushaavat	  
paranevat	  nopeammin.	  Stressi	  on	  myös	  kasvava	  ongelma	  työmaailmassa	  ja	  BEMERin	  avulla	  voin	  
auttaa	  asiakkaitani	  rentoutumaan.”	  
	  
BEMER	  on	  kokemusten	  mukaan	  toimiva	  tukihoitomuoto	  myös	  lääketieteellisille	  hoidoille	  vaikkapa	  
kroonista	  sairautta	  hoidettaessa.	  Samoin	  kansantautien	  liitännäissairauksia	  voidaan	  ennaltaehkäistä	  
edistämällä	  verenkierron	  terveyttä.	  
	  



Verisuoniterapian	  stimuloiva	  vaikutus	  koko	  keholle	  ja	  aivotoiminnalle	  auttaa	  keskittymään	  paremmin	  
opiskeluun	  tai	  työhön.	  Kun	  voi	  paremmin,	  on	  helpompi	  pitää	  itsestään	  huolta	  kaikin	  tavoin.	  Tätä	  voisi	  
kutsua	  positiiviseksi	  oravanpyöräksi.	  	  
	  
	  
Fysikaalista	  verisuoniterapiaa	  annetaan	  patentoidun	  BEMER-‐laitteen	  avulla,	  joka	  lähettää	  tietokoneen	  
välityksellä	  mikroverenkiertoa	  stimuloivia	  signaaleja.	  Laite	  on	  turvallinen	  ja	  helppokäyttöinen.	  Hoitoa	  
otetaan	  2	  kertaa	  päivässä,	  jolloin	  sen	  vaikutus	  säilyy	  vuorokauden	  ympäri.	  Hoidolla	  ei	  ole	  minkäänlaisia	  
haitallisia	  sivuvaikutuksia.	  Laite	  on	  sertifioitu.	  
	  
Tutkimustietoa	  
	  
Keski-‐Euroopassa	  yhteensä	  4000	  ihmistä	  on	  osallistunut	  erilaisiin	  BEMER-‐hoidon	  kliinisiin	  
tutkimuksiin.	  Niiden	  perusteella	  fysikaalisen	  verisuoniterapian	  on	  havaittu	  olevan	  tehokasta	  ja	  
toimivaa	  sekä	  ennaltaehkäisyyn	  että	  lääketieteellisten	  hoitojen	  tukemiseen.	  	  
	  
Muutamia	  tutkimuksia:	  	  
Z.	  Gerontol	  geriatr.	  2013	  nov.	  24.	  	  
Effects	  of	  physical	  stimulation	  of	  spontaneous	  arteriolar	  vasomotion	  on	  microcirculation	  and	  the	  
immune	  system	  in	  diabetes	  and	  impaired	  wound	  healing.	  
Klapp	  R,	  Schultz	  J,	  Niemer	  W,	  Ruhnau	  KJ	  
	  
Orv.	  Hetil.	  2013:	  154	  (42),	  1674-‐1679	  
Effectiveness	  of	  pentoxifylline	  and	  of	  bio-‐electromagnetic	  therapy	  in	  lower	  limb	  obliterative	  arterial	  
disease..	  
Bernat	  SI	  
	  
J.	  Complement	  integr.	  Med.	  2013;10	  (suppl);	  S5-‐S12.	  DOI:	  10.1515/JCIM-‐2013-‐0037.	  
The	  effects	  of	  the	  physical	  BEMER	  vascular	  	  therapy,	  a	  method	  for	  the	  physical	  stimulation	  of	  the	  
vasomotion	  of	  precapillary	  microvessels	  in	  case	  of	  impaired	  microcirculation,	  on	  sleep,	  pain	  and	  
quality	  of	  life	  of	  patients	  with	  different	  clinical	  pictures	  on	  the	  basis	  of	  three	  scientifically	  validated	  
scales.	  
Bohn	  W,	  Hess	  L,	  Burger	  R.	  	  
	  
	  
Tällä	  hetkellä	  tekeillä	  on	  myös	  useita	  uusia	  tutkimuksia.	  Tutkimuksissa	  stimuloidaan	  
mikroverenkiertoa	  BEMER-‐laitteen	  avulla.	  	  
	  
Lisätiedot	  ja	  haastattelut:	  BEMER	  Nordic,	  Maajohtaja	  Merja	  Kämpe,	  puh.	  0400	  775255.	  
www.bemernordic.com	  
	  
	  
Elixir-‐ohjelmassa	  haastateltiin	  keihäänheittäjä	  Tero	  Pitkämäkeä,	  katso	  miten	  hän	  kertoo	  
hyötyneensä	  BEMER-‐terapiasta:	  
https://youtu.be/_3GMR_JkBio	  
	  
Elixir	  nähdään	  TV4:llä	  sunnuntaisin.	  
	  
	  
	  
	  


