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DE MICROCIRCULATIE    

VAN LEVENSBELANG 
DE MICROCIRCULATIE

De microcirculatie is cruciaal voor de bloedsomloop bij 

de mens en speelt zich af in het zeer wijdvertakte netwerk 

van de fijnste bloedvaten. Daar voorzien bloedcellen 

weefsel en organen van voedingsstoffen en zuurstof en 

voeren tegelijkertijd afvalstoffen af.

Een beperkte microcirculatie kan stemmingsstoornissen 

en tal van ziekten veroorzaken of verergeren.

MICROCIRCULATIE 

MICROCIRCULATIE 

AANVOEREN

AFVOEREN

Voedingsstoffen

Afvalstoffen

1) Bloedvaten

2) Cellen



DE THERAPIE      

bemer WERKT

overal en eenvoudig toe te passen
Toepassingsmodules: B.PAD, B.SPOT, B.LIGHT,  

B.SIT en B.BODY

Lichamelijke en geestelijke prestaties, groei- en genezings-

processen, evenals een groot aantal ziekten houden recht-

streeks verband met de microcirculatie.

BEMER is in staat de beperkte vasomotie (pompbeweging 

van de bloedvaten) te verbeteren en bevordert daarmee de 

microcirculatie. Hierdoor biedt de fysische vasculaire 

therapie BEMER® een effectieve ondersteuning.



16 MINUTEN GEZONDHEID 

COMFORTABEL  
EN SNEL

16 minuten voor uw gezondheid  

De fysische vasculaire therapie BEMER® is eenvoudig en 

kan door iedereen worden toegepast. Een groot aantal 

praktijken en diverse klinieken werken - al met deze 

methode. Ook in de sport levert deze therapie een 

waardevolle bijdrage aan trainingsondersteuning  

en herstel. 

Het grootste voordeel biedt de therapie echter op de 

lange termijn bij thuisgebruik. Het is een van de meest 

effectieve behandelmogelijkheden ter ondersteuning 

van de microcirculatie. En dat slechts in 2 x 8 minuten 

per dag: zo eenvoudig is het om uw gezondheid een 

boost te geven.



bemer testen

In vrijwel elk werelddeel verheugen we ons dagelijks over 

een groot en dagelijks groeiend aantal zeer tevreden 

BEMER gebruikers. 

Wanneer wilt u de BEMER gaan ontdekken? Voor uzelf, 

voor uw gezondheid, voor het hele gezin. Profiteer van 

drie jaar garantie en de persoonlijke en vriendelijke 

ondersteuning van de specialisten van het Customer 

Care Center en het Technical Service Center. U ziet: er 

bestaat geen enkele reden BEMER van uw gezondheid te 

onthouden. Neem contact op met een BEMER adviseur 

bij u in de buurt of rechtstreeks met ons.

b.box pro

b.box classic

Slaapprogramma

Dual Control

…

2-in-1 functionaliteit

Multitouch-Display

Slaapprogramma

Dual Control

…

WANNEER GAAT U 
BEMER TESTEN?
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Uw BEMER partner:

713109

Sinds de oprichting van de onderneming in 1998  

hebben vele duizenden patiënten deelgenomen  

aan observatiestudies en onderzoeken. Deze  

worden nauwkeurig beschreven in het klinische 

evaluatieverslag 2014.
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Danny van der Giessen, BEMER-therapeut
Ter Steeghe Ring 101
3331 LX Zwijndrecht, Nederland
0031(0)6-54935420/ 0031(0)78-6458368

Voor altijd vitaal! 
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