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Nejmodernější technologie spojující:

Dlouhovlnné infračervené záření
Ametystové krystaly
Záporné Ionty
State of the Art
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Informace o produktu Bio-Mat
Kvantová terapie: Prvotřídní technologie pro nové tisíciletí
BioMat je moderní léčebnou technologií využívající tří přírodních jevů na odstraňování bolesti, únavy a stresu.
BioMat kombinuje dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce 8 až 12 mikronů, anionty známé jako vitamíny vzduchu
a krystaly ametystu pro jejich uklidňující účinky a schopnost zesílit frekvenci infračerveného záření až nad 30 mHz.
BioMat je slabá matrace, která se položí na masažní stůl, lůžko v ordinaci či domácí postel.
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Pomáhá ulevit od bolesti a ztuhlosti kloubů
Snižuje stres a únavu
Zlepšuje krevní oběh
Podporuje imunitní systém
Redukuje hyperaktivitu
Pomáhá spalovat kalorie a hlídat hmotnost
Posiluje kardiovaskulární systém
Pomáhá odstraňovat odpadní látky a toxiny
Omlazuje pokožku a buněčné funkce
Dodává energii a vitalitu
Napomáhá hluboce relaxovat v hladině delta
Reguluje psychický stav

Amethyst Bio-Mat
Kompozitní matrace z patentovaných
uhlíkových vláken produkující snadno
absorbovatelné infračervené záření

Infračerven é z á ř e n í
Amethystu

Princip, na němž je BioMat založen, je inspirován technologií oceněnou Nobelovou cenou objasňující funkci iontových kanálků
v živých buňkách (Erwin Neher and Bert Sakmann získali v r. 1991 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objevy v oblasti
„funkce iontových kanálků v buňkách“) a technologii vyvinutou organizací NASA, jako prevence proti atrofii svalstva a orgánů
ve stavu beztíže.
Tento revoluční systém doplňuje do našeho těla anionty a dlouhovlnné infračervené záření (8 až 12 mikronů). Toto záření má
schopnost proniknout až do hloubky 15 cm. Vznikající vibrace v těle stimuluje produkci tepla v buňkách. Tělo reaguje na zvýšenou
teplotu rozšířením cév a tim zrychlením krevního oběhu bez zátěže svalstva, což vede k prokrvení svalů, šlach a orgánů.
Zrychlený krevní oběh v kombinaci se zlepšenou funkcí buněk díky přisunu aniontů, přispívá k posílení imunitního systému,vítané
úlevě od bolesti a zlepšení metabolického procesu v buňkách, zvláště pak při vylučování toxinů a odpadu z těla.
Biomat je možno použít samostatně pro zvýšení krevního oběhu a tělesné teploty pacientů ležících na lůžku po operacích,
úrazech, či ochrnutí, nebo jako doplněk jakékoliv další terapie. Biomat je vhodný pro použití v ordinaci, nemocnici či jako domácí
preventivní terapie infračerveným zářením.

Specifikace produktu Bio-Mat
1.

Matrace RichWay Bio-Mat™ je vyrobena z uhlíkové
keramiky japonského výrobce Kurare (č. patentu
1386560)

2.

Matrace RichWay Bio-Mat™ vyzařuje záporné ionty
a převádí kladné ionty v lidském těle na záporné.
Dodává sílu a energii a pomáhá ulevit od bolesti.

3.

Kompozitní „Super Fiber“ materiály japonského
výrobce Kurare generují dlouhé infračervené
záření (8-12 mikronů), které je lidské tělo schopné
snadno absorbovat.

4.

Speciální dvojitá vrstva skleněných vláken
dokonale odřízne škodlivé podzemní vodní žíly.

5.

Matrace Bio-Mat je vybavena pokročilým
počítačovým chipem a ovládacím systémem
s mnoha užitečnými funkcemi.

6.

Matrace Bio-Mat vyzařuje záporné ionty a dlouhé
infračervené záření, které přispívají zdravému
životu.
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Povrchový materiál: Silikonový urethan
Ametyst filtrující infračervené záření
Dvojitá ochranná vrstva
Termoizolační bavlněná vrstva
Porézní bavlněná vrstva
Voděodolná vrstva
Kompozitní uhlíková vlákna Kurare
Skleněná vlákna zachycující škodlivé elektromagnetické záření
Kompozitní uhlíková vlákna Kurare
Urethanová ochranná vrstva
Vrstva lisovaných bavlněných vláken
Izolační vrstva skleněných vláken zabraňující přehřívání
Polovodičová vyhřívací plotna
Urethanová ochranná vrstva
Orientovaná keramická vlákna odrážející infračervené záření
Termoizolační bavlněná vrstva
Podklad: vysoce kvalitní netkaná textilie

