
Vezměte si
malé lázně

s sebou domů!

Světelnou terapii znáte
ze svého pobytu v lázních.

Představuje bezpečnou a účinnou léčbu
celé řady akutních i chronických obtíží.

Produktová řada Biostimul  
nabízí neomezenou mobilitu.

Paříkova 5, 190 00 Praha 9, Infolinka: +420 777 724 335
e-mail: info@biotherapy.eu, www.biotherapy.eu

Osobní zkušenost, paní Š., 72 let
Biostimul mám více jak 5 let a od té doby už bolest  
není moje noční můra. Život bez něj si dneska nedokážu 
ani představit. 

Pro ilustraci uvádíme několik vybraných 
případů, které dokládají zcela mimořádnou  
terapeutickou účinnost systémů Biostimul.
 

Kazuistika – Defekt na nártu
Diagnóza
Muž, 46 let, diabetes mellitus II. typu, erysipel,
kardiální insuficience, hypertenze III. stupně,
hyperlipoproteinemie, obezita.

Dosavadní léčba
Dlouhodobá klasická léčba byla neúspěšná
včetně hospitalizace v nemocnici.

Aplikace Biostimulu
Z počátku byly aplikace Biostimulu prováděny  
kontinuálním režimem 2krát denně 10–30 minut  
po převazech. Doplněno o aplikace na akupunkturní 
oblasti (9, 10, 16, 7a, 7b) pro zlepšení stavu cukrovky  
a vysokého tlaku (10, 16).

Závěr
Po čtyřech měsících léčby Biostimulem došlo k úplnému
vyléčení defektu.

Kontakt na Vašeho odborného poradce:

1. den aplikace

60. den aplikace

20. den aplikace

115. den aplikace

Získat osobní Biostimul  
je stejně jednoduché jako jeho používání. 

Váš lázeňský terapeut nebo pracovník recepce 
pro Vás rád zařídí vše potřebné  

a ještě dnes si své „malé lázně“ můžete 
odvézt s sebou domů.
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Využití systémů Biostimul
 Léčba bolesti
 Léčba onemocnění pohybového aparátu
 Kožní onemocnění
 Léčba pooperačních a poúrazových stavů
 Hojení ran a jizev
 Léčba gynekologických onemocnění
 Podpora imunitního systému 
 Regenerace a prevence stárnutí pleti 

Aplikace Biostimulu má
 analgetický účinek - efektivně a rychle přináší úlevu  

     od bolesti,
 protizánětlivý účinek - rychle působí na zánět,  

     v některých případech může nahradit i antibiotickou léčbu,
  biostimulační účinek - rapidně podporuje obnovu  
regeneraci tkání,
 vysokou účinnost a rychlý nástup účinku.

Indikace
•  Akné  •  Alergie  •  Artróza  •  Artritida  •  Astma bronchiale   

•  Atopický ekzém  •  Bolesti krční páteře  •  Bolesti bederní páteře   

•  Bolesti trojklaného nervu  •  Celulitida  •  Cukrovka  •  Dna   

•  Ekzémy a svědění  •  Erekce - poruchy  •  Frigidita   

•  Hemoroidy  •  Imunita - podpora  •  Jizvy  •  Křečové žíly   

•  Lupénka  •  Menstruační potíže  •  Meziprstní plísně   

•  Migréna  •  Neplodnost  •  Obrna lícního nervu  •  Oděrky  
    a otlačeniny  •  Opary  •  Parkinsonova nemoc  •  Pooperační stavy   

•  Pooperační jizvy a rány  •  Popáleniny  •  Poranění prsní bradavky   

•  Poranění v oblasti genitálu  •  Poruchy laktace  •  Proleženiny   

•  Prostata  •  Revma  •  Revmatoidní artritida  •  Stárnutí pleti -   
    prevence  •  Strie  •  Tlak nízký  •  Tlak vysoký   

•  Vlasy - vypadávání  •  Vrásky  •  Zánět žil  •  Zánět čelních dutin  

•  Zánět mandlí  •  Zánět nosní sliznice  •  Zánět prsu při kojení   

•  Zánět středního ucha  •  Zánět šlach a svalů.  

Kazuistika – Atopický ekzém
Diagnóza
Chlapec, 2,5 roku, atopický ekzém po celém těle. Rozsáhlá 
zarudlá a svědivá ložiska.

Dosavadní léčba
Běžná léčba pomocí mastí byla doposud bez zjevného efektu. 

Aplikace Biostimulu
Na postižená místa byly prováděny aplikace Biostimulu
1–2krát denně po dobu 10 minut kontinuálním režimem.

Závěr
Po dvou týdnech aplikace Biostimulu dochází k plnému
zhojení ekzematických ložisek a k úplnému vymizení.

dosud dlouhotrvajících obtíží.

Kazuistika – Ekzém
Diagnóza
Žena, 23 let, s rozsáhlou dermatitis perioralis v oblasti
obličeje. Ekzém se rozvinul v dětském věku. Okolo očí  
a úst velmi zanícená, bolestivá a svědivá ložiska.

Dosavadní léčba
Běžná léčba pomocí mastí byla doposud bez zjevného efektu.

Aplikace Biostimulu
Na postižená místa byly aplikace Biostimulu prováděny
2–3krát týdně po dobu 15–20 minut kontinuálním režimem.

Závěr
Po tříměsíční aplikaci dochází k úplnému vymizení ekzému.

Kazuistika – Popálenina
Diagnóza
Muž, popálenina pravé ruky 3. stupně, kůže je postižena v celé
tloušťce, proměněna v hnědou denaturovanou nekrotickou tkáň.

Kazuistika – Vrásky 
Diagnóza
Žena, 57 let, hluboké vrásky v oblasti očí.

Kazuistika – Diabetická noha 
Diagnóza
Muž, 57 let, diabetes mellitus II. typu na inzulínu. Asi půl roku
ragáda na palci PDK, převazována, zhoršení stavu po naražení,
pregangréna, ischemie již i na 2.–4. prstě, doporučena
amputace.
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