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Generalne instrukcje. 
 

Oto instrukcja obsługi do urządzenia Life Balance do regulacji biosystemów naturalnych 
(dalej nazywanego urządzeniem). Przewodnik ten ma na celu przybliżenie użytkownikowi 
przeznaczenia, budowy, działania, zasad użytkowania oraz utrzymywania urządzenia w 
dobrym stanie.  
 

1. Wprowadzenie 
 

Life Balance – to regulator, wzmacniacz homeostazy i energii wewnętrznej, poprawiający 
stan zdrowia, przeznaczony do samodzielnego użytku. Jest to jedyne urządzenie regulujące 
poziom funkcjonalny organizmu na zasadach leczenia jakie stosuje się w Medycynie 
Wschodniej, dając możliwość holistycznego leczenia. Technologia ta opiera się na tym, że 
wszystkie formy życia mają odpowiadające im częstotliwości drgań i emitują fale danego 
typu. Mogą one być wykrywane i mierzone. Kiedy organizm zaczyna działać nieprawidłowo, 
długość fali zmienia się, z powodu pojawiających się częstotliwości nieodpowiadających 
zdrowym organom i tkankom. Wszystkie parametry drgań można zmierzyć i uregulować, gdy 
wskażą one na istnienie problemów zdrowotnych, które nie zostały wcześniej 
zdiagnozowane. Oznacza to, że każdy może się poddać wstępnemu badaniu organizmu, 
unikając ingerencji specjalnych urządzeń do biorezonansu. Zgodnie z wynikami 
przeprowadzonych badań, taki rodzaj rewitalizacji i regeneracji energii życiowej sprawdza się 
w 95% przypadków.  
 
Urządzenia Life Balance regulujące poziom funkcjonalny naturalnych biosystemów, mają 
na celu zwiększenie odporności organizmu i zmniejszenie ich narażenia na działanie 
patogenów, w tym promieniowania elektromagnetycznego.  
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Jest to wyjątkowe, światowej klasy urządzenie, zapewniające utrzymanie dobrego stanu 
zdrowia. Jego działanie opiera się na promieniowaniu fal elektromagnetycznych narządów 
oraz ich układów oraz drganiach pasożytów, od wirusów po helminty. Life Balance oddziałuje 
na czynniki chorobotwórcze umożliwiając ludzkiemu organizmowi funkcjonowanie w 
rzeczywistych warunkach pozbawionych często dobroczynnych składników naturalnego 
biotopu . Pomaga w przywróceniu harmonii działania narządom i ich układom. 
Lidomed Bio Research and Development Enterprise LLC w Charkowie, na Ukrainie 
jest jedynym producentem na świecie tego typu urządzeń.  
 
Najważniejsze: teraz mamy do dyspozycji technologię i urządzenia pozwalające uratować 
twoje zdrowie oraz zdecydowanie poprawić jakość życia! 
O zdrowie muszą dbać ludzie w każdym wieku. Każdy, zarówno dziecko jak i osoba w 
podeszłym wieku, powinien zawsze kochać swoje ciało i dbać o siebie, poprzez 
utrzymywanie dobrego stanu zdrowia przez całe życie.  
 
Uwaga: urządzenia Life Balance regulujące naturalne biosystemy nie są urządzeniami 
medycznymi! 
 

2. Przeznaczenie urządzenia 

 

Działanie Life Balance opiera się głównie na wyregulowaniu czynności fizjologicznych poprzez 
wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie ma odpowiednie 
parametry zdolne do oddziaływania na rytm biologiczny ludzkiego organizmu. Rezultat 
końcowy zależy od indywidualnego wyboru odpowiedniej częstotliwości, która po wpłynięciu 
na ludzki organizm  może go wzmocnić, stabilizując wszystkie procesy i przywracając ich 
harmonię za pomocą sygnałów elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości.  
 

3. Informacje o urządzeniu 
 

Korpus urządzenia wykonany jest z najwyższej jakości polistyrenu, najlepiej chroniąc 
kosztowne wnętrze i zapewniając wysoki poziom estetyczny. 
 

 
1 – Ekran Life Balance 
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2 – Przycisk wł. /wył 
3 – Przycisk „wybierz” 

4 – Przycisk Menu 
5 – Przycisk ustawienia poziomu sygnału 

6 – Wybór programu/Przycisk „w górę” 

7 – Wybór programu/Przycisk „w dół” 

 

4. Procedury wstępne. 
 

4.1. Po transportowaniu lub przechowywaniu urządzenia w niskich temperaturach należy 
pozostawić je w temperaturze pokojowej przez co najmniej 2 godziny.  

4.2. Wyjmij urządzenie z opakowania i sprawdź, czy nie występują żadne uszkodzenia 
mechaniczne. Sprawdź, czy urządzenie jest kompletne.  

4.3.Uruchom urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  

 

5. Procedura operacyjna. 
 

5.1. Uruchom urządzenie, naciskając przycisk 2; 

• Użyj powyżej opisanych przycisków, aby wybrać odpowiedni program.  

• Po zakończeniu programu nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. W razie 
potrzeby użyj przycisku 4, aby zmienić język interfejsu lub przycisku 5, aby 
wyregulować poziom sygnału.  
 

6. Poziomy natężenia promieniowania 
 

Pierwszy optymalny poziom natężenia promieniowania jest ustawiony domyślnie. Ten 
poziom natężenia używany jest do zapobiegania stanom chorobowym i regulacji działania 
organizmu przy drobnych zmianach w narządach i ich układach. Należy go używać, gdy 
urządzenie znajduje się blisko ciała, na przykład, kiedy znajduje się w kieszeni użytkującego. 
Urządzenie należy umieścić możliwie najbliżej obszaru dotkniętego chorobą (na przykład: w 
przypadku chorób serca lub układu oddechowego – w kieszeni na piersi, układu moczowo-
płciowego – w kieszeni spodni itp.). 
Drugi poziom natężenia stosowany jest przy słabych i przewlekłych lub ostrych stanach 
zapalnych narządów i ich układów w organizmie. 
Trzeci poziom natężenia jest zalecany w przypadku, gdy urządzenie jest nieco oddalone od 
ciała użytkującego podczas użytkowania (na przykład, gdy znajduje się ono na desce 
rozdzielczej podczas jazdy samochodem lub na stole, gdy przy nim siedzimy). 
Czwarty poziom natężenia jest zalecany w przypadku stosowania urządzenia pod opieką 
lekarza, po badaniu urządzeniem Life Profi (przy nieustępujących chorobach). Tego trybu 
można używać zarówno, gdy urządzenie znajduje się blisko ciała użytkującego jak i w 
odległości do 1 metra.  
Piąty poziom natężenia jest używany przy leczeniu całej rodziny, gdy użytkujący znajdują się 
w odległości do 1,5 metra od urządzenia. W tym trybie urządzenie ma najsilniejszy sygnał a 
zatem zużywa prąd o natężeniu szczytowym. Takie natężenie może być używane w celu 
zapobiegania rozwojowi choroby lub wyeliminowania pasożytów (helmintów, 
pierwotniaków, wirusów itd.) z organizmu. Możliwe jest na przykład stosowanie 
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zapobiegawcze podczas sezonowego wzmożenia ilości wirusów (podczas panującej grypy, 
adenowirusa, rotawirusa, itp.). Korzystanie z 5 poziomu natężenia jest zalecane pod opieką 
lekarza.  
 

Należy zwrócić uwagę, że czas działania urządzenia przy korzystaniu z wyższego poziomu 
natężenia będzie krótszy, z powodu szybciej wyładowującego się akumulatora.  
Ważne: Podczas korzystania z indywidualnych programów skomponowanych w trybie 
automatycznym w oparciu o wyniki badań uzyskanych za pomocą urządzenia Life Expert, 
należy używać 1 lub 2 stopnia natężenia. Poziomy 3, 4 i 5 należy stosować pod nadzorem 
lekarza.  
 

7. Możliwości urządzenia 

 

• 35 programów antywirusowych, 35 programów regulujących i przywracających 
równowagę w organizmie, 1 program Life Energy (program służący do redukcji 
zmęczenia i przywracania wysokiej odporności ogranizmu) 

• Zasięg działania do 1,5 m 

• Zakres częstotliwości działania – od 0,1 Hz do 100 kHz; 

• Ustawienie częstotliwości z dokładnością do: 0,01Hz; 

• Liczba wewnętrznych anten radiowych – 2 szt., z częstotliwościami nośnymi 27 
MHz i 10 kHz 

• Programowanie urządzenia bez dodatkowego narzędzia programującego, za 
pośrednictwem standardowego kabla USB; 

• Ręczna regulacja natężenia sygnału;  

• Kolorowy ekran z wielojęzycznym menu; 

• Zasilanie: akumulator Li-Ion; 
 

Czas pracy urządzenia wynosi od 3 do 8 godzin w zależności od wybranego poziomu 
natężenia promieniowania. 
 

8. Przeciwwskazania 
 
Bezwzględne: 

• Rozrusznik serca 
• Przeszczepiane narządy 

 
Względne: 

• Łagodne i złośliwe nowotwory 
• Zaburzenia krzepnięcia 
• Ostre zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego 
• Ciąża (pierwszy trymestr) 
• Epilepsja 
• Nietolerancja promieniowania elektromagnetycznego 
• Choroby psychiczne 
• Dzieci poniżej 1 roku życia pod ścisłym nadzorem lekarza 
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Ważne: Podczas stosowania programów może wystąpić ostre nasilenie poważnej choroby, 
któremu może towarzyszyć złe samopoczucie, osłabienie, biegunka, częste oddawanie 
moczu, pragnienie, senność, reakcja na temperaturę. W takim przypadku należy zwiększyć 
odstęp pomiędzy sesjami. Wszystkie reakcje mogą wystąpić tylko w ciągu pierwszych dwóch 
tygodni korzystania z urządzenia. Zjawiska te związane są z indywidualną reakcją 
użytkującego na promieniowanie urządzenia i wskazują na nasilone wydalanie 
zanieczyszczeń z organizmu. W niektórych przypadkach reakcje mogą nastąpić w 
późniejszym czasie, a dyskomfort może się utrzymywać do 1 miesiąca od rozpoczęcia 
stosowania urządzenia.  
 

9. Środki ostrożności 
 

Urządzeni elektrycznie jest bezpieczne, nie wymaga uziemienia. 
Podłączanie i odłączanie kabla programującego/ładowarki oraz elektrod podczas pracy 
urządzenia jest zabronione. 
 

Zabronione jest: 

• Używanie uszkodzonego urządzenia; 

• Naprawianie urządzenia, gdy jest ono włączone; 

• Przeprowadzanie terapii za pomocą nieprawidłowo działającego urządzenia. 
W razie zaobserwowania jakichkolwiek zakłóceń w działaniu urządzenia, należy natychmiast 
przerwać terapię i skontaktować się z producentem. 
 

WAŻNE! Podczas korzystania z programów urządzenia Life Balance NALEŻY DBAĆ o 
odpowiednie nawodnienie organizmu (należy przyjmować 30 ml wody/1 kg masy ciała). 
 

10.    Przechowywanie 
 

Użytkujący jest odpowiedzialny za odpowiednie przechowywanie i testowanie prawidłowego 
działania urządzenia. Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i środowiska 
korozjogennego. Chronić przed wstrząsami i gwałtowną zmianą temperatury.  
 

Uwaga! Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy unikać używania rozpuszczalników 
oraz materiałów ściernych do czyszczenia go z zewnątrz.  
Z czasem, elektrody i zaciski utleniają się i zaciemniają, co jest konsekwencją pracy 
urządzenia i nie wpływa na jakość jego działania. 
 
Z czasem, bateria Life Balance będzie działać krócej. Jest to naturalne zużycie baterii 
spowodowane działaniem urządzenia.  
 
Urządzenie Life Balance do regulacji naturalnych biosystemów jest elektromagnetycznym 
urządzeniem zapewniającym dobrą kondycję zdrowotną; oddziałuje na ludzki organizm w 
sposób delikatny i bezpieczny, nie zakłócając równowagi energetycznej na poziomie całego 
organizmu, ani lokalnie.  
Kluczową zaletą urządzenia Life Balance do regulacji naturalnych biosystemów jest 
możliwość utworzenia indywidualnego programu opartego na wynikach badania za pomocą 
urządzenia Life Expert i używania takiego programu dostosowanego do potrzeb 
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użytkującego w celu zapewnienia jego dobrego stanu zdrowia w różnych warunkach 
zewnętrznych i wewnętrznych. Poza tym, istnieje możliwość korzystania z ręcznie 
utworzonych programów o działaniu zapobiegawczym. Pozwala to na utworzenie 
indywidualnego programu profilaktycznego dla każdego użytkującego.  
Działanie Life Balance jest całkowicie nieszkodliwe, ponieważ częstotliwości odpowiednie 
pasożytom wahają się od 100 do 900 kHz. Częstotliwości promieniowania części ludzkiego 
organizmu wahają się od 1 do 10 MHz. Częstotliwości szkodliwe dla ludzkiego organizmu leżą 
poza tym zakresem. 
 

Urządzenie Life Balance regulujące naturalne biosystemy nie jest urządzeniem 
medycznym! 
 
Uwaga! Nie zaleca się stosowania urządzenia kobietom w pierwszym trymestrze ciąży i 
osobom z przeszczepionymi narządami. Nie zaleca się również stosowania w ciągu dwóch 
pierwszych miesiący po zawale mięśnia sercowego. W przypadku ciężkich chorób serca 
należy utrzymywać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 0.5 m od ciała użytkującego.  
 

11. Możliwości  
 

Life Balance ma przede wszystkim zastosowanie w 3 głównych dziedzinach: 

• Ochrona przed patogenami, w tym pasożytami. 
• Regulacja i przywrócenie równowagi funkcjonalnej organizmu ludzkiego. 

• Doenergetyzowanie organizmu. 
 

11.1        Ochrona przed pasożytami. 

 

 Programy przeciwpasożytnicze Life Balance pozwalają na skuteczne i bezpieczne usuwanie 
zanieczyszczeń organów i tkanek, przywracają funkcję układu wydalniczego, wzmacniają 
odporność i eliminują infekcje z organizmu.  
Programy przeciwpasożytnicze mogą działać jednocześnie na więcej niż jeden organ lub 
tkankę, dzięki podstawowej zasadzie działania, polegającej na odpowiednim dopasowaniu 
częstotliwości, dzięki czemu skutecznie zapobiegają rozwojowi wielu chorób.  
 

11.1.1. Podstawowe programy przeciwpaspżytnicze 
. 

1. Helminty (Robaki) 
 

Najczęściej, infekcje jelitowe są skutkiem spożywania nieumytych owoców, niewystarczająco 
przetworzonych termicznie mięsa i ryb lub brudnych rąk. Do organizmu mogą dostać się 
helminty (robaki pasożytnicze). Żyją w ludzkim organizmie i żywią się jego tkankami oraz 
wydzielają toksyczne substancje. Program „Robaki” pozwala oczyścić organizm z tych 
pasożytów.  
Zastosowanie: w celach prewencyjnych należy używać programu co trzy dni. Łącznie nie 
mniej niż 10 sesji. Zaleca się używanie tego programu w połączeniu z programem „Detox”.  

 

2. Program antyseptyczny 
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Drobne uszkodzenia skóry i rany są nieodłącznym elementem aktywnego stylu życia. Zwykle 
są one ignorowane. Ale mogą one skutkować zakażeniem i przedostaniem się do organizmu 
mikroorganizmów, powodujących stan zapalny. W takim przypadku należy zdezynfekować je 
i zastosować środek antyseptyczny. „Program antyseptyczny” pomoże w pozbyciu się 
szkodliwych substancji z organizmu i zapewni szybki powrót do zdrowia.  
 

Zastosowanie: Program ma zastosowanie przy wszystkich stanach zapalnych. Częstotliwość 
stosowania zależy od stopnia zapalenia (2-3 razy dziennie). Następnie należy zastosować 
programy oczyszczające limfę, wątrobę i nerki.  
 

3. Podstawowe infekcje bakteryjne 

 

Duża ilość bakterii, zwłaszcza gronkowców i paciorkowców jest stale obecna na powierzchni 
skóry a także w jamie ustnej oraz nosowej. Kiedy organizm ludzki nie otrzymuje 
wystarczającej ilości snu, następuje jego przechłodzenie lub przemęczenie, jego odporność 
spada. Wtedy bakterie zaczynają mieć na niego szkodliwy wpływ.  
Pojawia się ból gardła i wysoka temperatura ciała. Program „Podstawowe infekcje 
bakteryjne” zmniejsza negatywny wpływ bakterii na organizm i pomaga przywrócić jego siłę 
oraz odporność.  
 

Zastosowanie: Program powinien być stosowany codziennie, aż do pełnego powrotu do 
zdrowia. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.  
 

4. Wirus brodawczaka - HPV 
 
Uważa się, że wirus brodawczaka jest jednym z najczęstszych przenoszonych przez ludzi. 
Według statystyk, wirus jest obecny w organizmie prawie 90 procent ludzi, podczas gdy oni 
tego nawet nie podejrzewają. Wirus brodawczaka wpływa na komórki nabłonka na całej 
powierzchni skóry, w tym błonę śluzową jamy ustnej i narządów płciowych. Specyficzną 
cechą wirusa jest jego zdolność do spowodowania nieprawidłowej reprodukcji komórek, 
często w narządach płciowych. Infekcja następuje poprzez drobne pęknięcia, szorstkości i 
inne mikrourazy skóry. Kiedy wirus dostaje się na nieuszkodzoną skórę, do zakażenia nie 
dochodzi, ponieważ nie jest on w stanie rozmnażać się w martwych komórkach, a 
zewnętrzne warstwy skóry szybko się złuszczają. Dopiero w kontakcie z nie w pełni 
rozwiniętym nabłonkiem, wirus brodawczaka szybko się powiela, powodując hiperplazję lub 
uszkodzenia skóry.  
 

Zastosowanie: Program powinien być stosowany codziennie, aż do pełnego powrotu do 
zdrowia. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

5. Wirus Epsteina-Barra 
 
Wirus Epsteina-Barra należy do rodziny herpes-wirusa i jest najbardziej rozpowszechnionym 
wirusem. Według danych statystycznych, występuje on u 60% dzieci i prawie 100% osób 
dorosłych. Wirus Epsteina-Barra jest przenoszony bezpośrednią stycznością (przez 
pocałunki), poprzez kontakt skóry z materiałem zakażonym (przedmioty domowe, używane 
przez więcej niż jedną osobę), a rzadziej przez krew i przez matkę na dziecko (wertykalnie). 
Jedynym źródłem zakażenia jest człowiek, najczęściej z postacią utajoną lub bezobjawową. 
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Wirus Epsteina-Barra dostaje się do organizmu przez górne drogi oddechowe, skąd przenika 
do tkanki limfatycznej, oddziałując na węzły chłonne, migdałki, wątrobę i śledzionę.  
 

Zastosowanie: W przewlekłych przypadkach, program powinien być stosowany 1-2 razy 
dziennie przez 10-14 dni, aż do całkowitego ustąpienia objawów choroby. Co trzy dni zaleca 
się połączenie go z programem „Detox”. 
 

6. Herpes genitalis (HSV-2) 
 

Herpes genitalis jest przewlekłą (długotrwałą) chorobą spowodowaną przez wirusa 
opryszczki zwykłej, typ 2. Wirus pozostaje w organizmie i może być aktywowany od czasu do 
czasu. Średnio w ciągu dwóch pierwszych lat od infekcji występuje 4-5 nawrotów. (Nawrót 
jest ponownym rozwojem choroby).  
 
Zastosowanie: W przewlekłych przypadkach, program powinien być stosowany 1-2 razy 
dziennie przez 10-14 dni, aż do całkowitego ustąpienia objawów choroby i jej nawrotów. Co 
trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

7. Półpasiec 
 

Wirus półpaśca dostaje się do organizmu podatnego nosiciela drogą inhalacyjną i przez 
bezpośrednią styczność. Wirus półpasiecowy, po przedostaniu się do organizmu powoduje 
ospę wietrzną (varicella). Po powrocie do zdrowia wirus nie znika, ale przedostaje się do 
komórek nerwowych węzłów chłonnych. Może tam pozostać przez lata bez jakichkolwiek 
objawów. Jednak pod wpływem niekorzystnych warunków staje się aktywny i przejawia się 
w postaci półpaśca. 
 

Zastosowanie: Zaleca się stosowanie programu codziennie przez 10-14 dni. Co trzy dni 
zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

8. Grzyby i pleśń 
 
Program chroni organizm przed infekcją grzybami takimi jak candida lub pleśń. Te 
mikroorganizmy są częścią mikroflory jelita, pochwy i jamy ustnej. Ale przy spadku 
odporności organizmu candida zaczyna się aktywnie mnożyć i wpływać na organizm.  
Pleśń niszczy ludzkie zdrowie i ich domy. Jej zarodniki dostają się do ludzkiego organizmu 
wraz z wdychanym powietrzem, nawet w czystym pomieszczeniu. Kiedy odporność spada po 
jakiejkolwiek chorobie nieaktywne do tej pory zarodniki pleśni w organizmie zaczynają 
powodować choroby, wpływając na organy i kości.  
Pleśń może uwalniać toksyczne substancje – mykotoksyny – które mogą być szkodliwe dla 
ludzi i zwierząt. Jej efekty można odczuć gdy jej zarodniki dostają się do organizmu poprzez 
wdychane powietrze, skórę lub spożywane pokarmy.  
Pleśń jest wszędzie, ale przeważnie jest ignorowana przez ludzi; odcina się kawałki chleba lub 
starego sera, na których pojawiają się zielone plamy pleśni, usuwa się cienką białą warstwę z 
dżemów, zjada się ją z resztkami jedzenia, nawet nie wiedząc jak bardzo jest niebezpieczna. 
Nawet jeśli tylko kawałek pomarańczy ma pleśń, cały owoc jest zepsuty.  
Stosowanie programu „Grzyby i pleśń” zwalcza candidę i grzyby pleśni oraz odbudowuje 
równowagę kwasowo-zasadową, która hamuje rozmnażanie grzybów.  
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Zastosowanie: Program powinien być stosowany 1-3 razy dziennie przez 2 do 4 tygodni. Co 
trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

9. Grypa 
 

Grypa jest poważnym zakażeniem wirusowym. Jednak, to nie sam wirus jest niebezpieczny, 
ale powikłania po chorobie jaką wywołuje. Przy niskiej odporności organizm staje się 
podatny na „atak” innych zakażeń. Aby uniknąć niepożądanych konsekwencji podczas 
epidemii, należy stosować program „Grypa”. Aby zapobiec infekcji bakteryjnej, należy 
również używać programu „Podstawowe infekcje bakteryjne” oraz programów 
oczyszczających limfę, wątrobę i nerki.  
 

Zastosowanie: W celu zapobiegawczym podczas epidemii program należy stosować co 2 dni. 
Jeśli to konieczne – codziennie. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

10. Grzybica skórna 
 

Patogenne mikroskopijne grzyby mogą mieć wpływ na skórę, powodując choroby 
powszechnie znane jako grzybice skórne. Są to choroby skóry powodowane przez kilka 
różnych grzybów i zazwyczaj klasyfikowane w oparciu o miejsce wystąpienia wysypki. 
Program pomaga usunąć toksyny spowodowane obecnością grzybów, zmniejszając 
obciążenie narządów i ich układów oraz przyspieszając usuwanie szkodliwych substancji z 
organizmu.  
 

Zastosowanie: Program może być stosowany codziennie, raz na dobę. Cały trwa 2 tygodnie. 
Podczas korzystania z programu należy wypijać dziennie niemniej niż 1-1,5 litra czystej wody.  
 

11. Grzyby i pleśń detox 
Program pomaga usunąć toksyny spowodowane obecnością grzybów, zmniejszając 
obciążenie narządów i ich układów oraz przyspieszając usuwanie szkodliwych substancji z 
organizmu.  
 

Zastosowanie: Program może być stosowany codziennie, raz na dobę. Cały trwa 2 tygodnie. 
Podczas korzystania z programu należy wypijać dziennie niemniej niż 1-1,5 litra czystej wody.  
 

12. Detox - oczyszczanie organizmu 
 

Każdego dnia ludzie jedzą szkodliwe lub niebezpieczne pożywienie – gotowe dania i fast 
food, oddychają zatrutym powietrzem, piją alkohol, biorą używki, wdychają tytoniowy dym i 
do ich organizmów dostają się patogenne drobnoustroje. W rezultacie ich organizm zaczyna 
działać nieprawidłowo. Bóle głowy, zaburzenia pamięci, bóle kręgosłupa, zaparcia lub utrata 
smaku.  
Co należy zrobić w każdym z tych przypadków? Oczyścić organizm! 
Ten program pomaga przyspieszyć usuwanie szkodliwych substancji z organizmu. 
 

Zastosowanie: Program może być stosowany codziennie, raz na dobę. Cały trwa 2 tygodnie. 
Podczas korzystania z programu należy wypijać dziennie niemniej niż 1-1,5 litra czystej wody.  
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13. Drenaż 
 
Celem tego programu jest aktywowanie funkcji wydalniczych w celu usunięcia toksyn z 
organizmu. Obowiązkowym warunkiem terapii drenażowej jest zwiększenie spożycia czystej, 
nieprzetworzonej wody – min 30 ml na kilogram wagi ciała dziennie. Program ten zapewnia 
usunięcie toksyn z organizmu, zarówno chemicznych, jak i pasożytów i substancji przez nich 
wytwarzanych. Reguluje działanie układu nerwowego, immunologicznego, limfatycznego i 
endokrynologicznego, usprawnia układ pokarmowy – pracę wątroby, nerek, jelit, układ 
krążenia i proces krwiotwórczy.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować co 3 dni. Cały trwa 2 tygodnie. Obowiązkowym 
warunkiem terapii drenażowej jest zwiększenie spożycia czystej, nieprzetworzonej wody – 
min 30 ml na kilogram wagi ciała dziennie. 
 

14. Drogi oddechowe i nos 
 
Łatwe oddychanie jest kluczem do dobrego samopoczucia. Przy utrudnionym oddychaniu 
organizmowi brakuje tlenu, co prowadzi do niedoboru energii niezbędnej do jego 
prawidłowego funkcjonowania i zachodzenia wszystkich niezbędnych procesów. Program 
„Drogi oddechowe i nos” zwalcza przeszkody w górnych drogach oddechowych różnego 
pochodzenia.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować co 2 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z 
programem „Detox”. 
 

15. Candida 
 
Candida to drożdżak pasożytujący w organizmie człowieka i powodujący kandydozę. 
Kandydoza jest częstym skutkiem ubocznym długotrwałego i nienadzorowanego 
przyjmowania antybiotyków. Długotrwałe leczenie antybiotykami niszczy wszystkie bakterie i 
powoduje nierównowagę mikrobiologiczną, co prowadzi do aktywnego rozmnażania się i 
rozprowadzania się grzybów. Program pomaga zapobiegać rozmnażaniu się drożdżaków.   
 

Zastosowanie: Program należy stosować co 2 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z 
programem „Detox”. 
 

16. Candida albicans 
 
Prawie 80% populacji planety jest nosicielami Candida Albicans, pasożytniczego grzyba. I 
tylko nieliczni wiedzą co to jest. Chociaż choroba zwana „pleśniawką” znana jest przez wielu. 
W medycynie nazywana jest kandydozą. Może wystąpić w każdym wieku, u noworodków lub 
dorosłych. Program chroni organizm przed tym rozpowszechnionym grzybem. Wraz z 
obniżeniem odporności, Candida Albicans zaczyna się aktywnie mnożyć i uszkadzać 
organizm. Korzystanie z programu „Stop Candida” reguluje równowagę kwasowo-zasadową, 
zapobiegając tym samym rozmnażaniu się grzybów.  
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Zastosowanie: Program powinien być stosowany 1-3 razy dziennie przez 2 do 4 tygodni. Co 
trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

17. E. Coli 
 
Program jest w stanie zniwelować negatywny wpływ E. Coli i zwiększyć na niego odporność 
organizmu. Chorobotwórcza E. Coli dostaje się do organizmu z wodą i pożywieniem zbyt 
niskiej jakości lub niepoddanymi obróbce termicznej, powodując ciężkie zatrucia. Program 
„E. Coli” pomaga chronić organizm przed mikroorganizmami chorobotwórczymi, bez żadnych 
szkód dla mikroflory jelitowej.  
 
Zastosowanie: Zaleca się stosowanie codziennie przez 10 do 20 dni. Co trzy dni zaleca się 
połączenie go z programem „Detox”. 
 

18. Limfa i detox 
 
Jednym z głównych programów oczyszczających organizm jest „Limfa i detox.” Układ 
limfatyczny nie tylko unieszkodliwia szkodliwe i toksyczne substancje, ale także oczyszcza 
narządy i ich tkanki. Przy chorobach ilość szkodliwych czynników rośnie wielokrotnie. Układ 
limfatyczny nie jest w stanie usunąć ich wszystkich i znowu wpływają one na organizm. 
Program „Czysta limfa” ma na celu przyspieszenie oczyszczania układu limfatycznego bez 
jego obciążania. Zalecane jest stosowanie tydzień przed wyjazdem; wzmacnia system 
odpornościowy i przygotowuje organizm do aklimatyzacji. 
 

Zastosowanie: Program należy stosować co 3 dni. Podczas korzystania z programu „Czysta 
Limfa” należy wypijać dziennie niemniej niż 1-1,5 litra czystej wody.   
 

19. Lamblia intestinalis 
 
Lamblia intestinalis jest pasożytem ludzkiego organizmu, powodującym giardiozę. Wiele 
osób zmaga się z nią w swoim życiu. Pasożyty dostają się do organizmu poprzez brudne ręcę, 
nieumyte pożywienie i nieprzegotowaną wodę. Program chroni przed negatywnym 
wpływem tych mikroorganizmów na ludzki organizm. Higiena osobista i regularne 
stosowanie programu „Lamblia intestinalis” chronią przed ich działaniem.  
 
Zastosowanie: Program powinien być stosowany 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni. Co trzy 
dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

20. Grzybica stóp i paznokci 
 
Grzybica stóp jest chorobą przenoszoną bezpośrednio wpływającą na skórę lub paznokcie. 
Najczęściej głównym miejscem, gdzie zachodzi proces patologiczny są przestrzenie 
pomiędzy palcami (z rzadkimi wyjątkami). W 30% przypadków zakażenie grzybem 
przekazane jest od członka rodziny. Zakażenie przenoszone jest głównie przez wspólne 
obuwie i inne artykuły gospodarstwa domowego. Z taką samą częstotliwością występuje 
zakażenie w miejscach publicznych, takich jak łaźnie, prysznice, siłownie, centra fitness lub 
baseny.  
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Program „Stopy i paznokcie”, sprawia, że organizm jest bardziej odporny na działanie 
grzybów i spowalnia ich wzrost. Wybranie tego programu zapobiega chorobom grzybicznym i 
skutkuje zawsze zdrowymi i czystymi stopami. 
 
Zastosowanie: Zaleca się stosowanie programu 2 razy dziennie przez 15 dni, aż do ustąpienia 
objawów. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

21. Mykoplazma 
 
Mykoplazmy są bakteriami pasożytniczymi lub saprofitycznymi, które mają niekorzystny 
wpływ na ludzki organizm. Mogą powodować niepłodność u kobiet i mężczyzn, powodować 
choroby zapalne lub ingerować w przebieg ciąży. Mykoplazma jest zwykle rozpoznawana 
późno w wyniku jej bezobjawowego przebiegu, powodując przewlekłe zapalenie przydatków 
macicy, pęcherza moczowego lub gruczołu krokowego u mężczyzn.  
 
Zastosowanie: W celach zapobiegawczych zaleca się stosowanie programu raz na 3 dni, w 
stanach przewlekłych 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni. Łączna liczba sesji to 10. Co trzy dni 
zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

22. Nicienie (glisty) 
 
Nicienie lub glisty są drugą pod względem wielkości grupą najczęściej występujących typów 
helmintów u ludzi i zwierząt (po stawonogach). Najbardziej znanymi przedstawicielami 
nicieni są dla nas glisty, owsiki i włosogłówki. Żyjąc w ludzkim organizmie żywią się jego 
tkankami i uwalniają toksyczne substancje. Program „Nicienie (glisty)” oczyszcza organizm z 
tych toksyn. Program dla oczyszczanego organizmu jest całkowicie bezpieczny.  
 
Zastosowanie: W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu raz na 3 dni; 
łączna liczba sesji to 10. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

23. ARVI 
 

Większość ostrych infekcji wirusowych układu oddechowego przenosi się drogą inhalacyjną i 
kropelkową. Ktoś może kichnąć w pracy, publicznym transporcie lub w kinie, tym samym 
narażając otoczenie na zarażenie! W przypadku znalezienia się w tym samym pomieszczeniu 
z osobą chorą lub przechłodzenia organizmu, należy podjąć środki zapobiegawcze – użyć 
programu „ARVI”. Zapobiegnie zarażeniu wirusem i ochroni organizm.   
 

Zastosowanie: W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu dwa razy dziennie; 
co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

24. Owsica 
 
Owsica jest najczęstszą chorobą pasożytniczą wywołaną przez helminty (owsiki). Owsiki są 
często spotykane u dzieci, a owsica jest najczęściej spotykaną helmintozą. Zakażenie często 
przenoszone jest przez nieumyte owoce, mięso i ryby nie poddane obróbce termicznej, 
brudne ręce i charakteryzuje się zaburzeniami jelit, zatruciem organizmu i dokuczliwym 
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swędzeniem w okolicy odbytu. Program „Owsica” oczyszcza organizm z tych 
drobnoustrojów. Program jest dla niego całkowicie bezpieczny.   
 

Zastosowanie: W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu raz na 3 dni. 
Łączna liczba sesji to 10. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

 

25. Pasożyty-detox 
 

Program pomaga oczyścić organizm z toksyn powstałych po rozpadzie pasożytów w wyniku 
stosowania programów anypasożytniczych. Reguluje działanie układu nerwowego, 
immunologicznego, limfatycznego i endokrynologicznego, usprawnia układ pokarmowy – 
pracę wątroby, nerek, jelit, układ krążenia i proces krwiotwórczy.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować co 3 dni. Cały trwa 2 tygodnie. Obowiązkowym 
warunkiem programu jest zwiększenie spożycia czystej, nieprzetworzonej wody – min 30 ml 
na kilogram wagi ciała dziennie. 
 

 
26. Parodontoza 

 
Przyzębie to tkanki otaczające ząb i trzymającego na swoim miejscu. Parodontoza jest 
uszkodzeniem tkanki przyzębia. Nie jest to osobny proces w jednym miejscu, ale zawsze 
choroba dotykająca całej jamy ustnej. Choć nie jest bardzo częsta, głównym ryzykiem jest to, 
że przebiega bezobjawowo, więc leczenie zaczyna się zwykle bardzo późno. Ponadto, 
patogenne mikroorganizmy mogą zacząć się rozwijać w ubytkach powstałych w wyniku 
zaniku tkanek, bardziej komplikując w ten sposób życie pacjenta.  
 

Zastosowanie: W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu raz na 3 dni. 
Łączna liczba sesji to 10. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

27. Pierwotniaki 
 
Program chroni ludzki organizm przed negatywnym wpływem pasożytów 
jednokomórkowych. Przedostają się one do niego poprzez brudne ręce, nieumyte jedzenie i 
nieprzegotowaną wodę. Program oddziałuje na pierwotniaki, niszcząc je. Higiena osobista i 
regularne korzystanie z programu „Powiedz nie pierwotniakom” jako środka 
zapobiegawczego chroni przed tymi mikroorganizmami.  
 

Zastosowanie: Program powinien być stosowany 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni. Co trzy 
dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

28. Opryszczka zwykła 
Opryszczka wargowa jest najczęstszą formą opryszczki – powoduje ją wirus Herpes Simplex 
typu 1 (HSV-1). Może również występować na narządach płciowych, szyi, głowie lub rękach 
w postaci drobnych lezji lub pęcherzy. Opryszczka może się dostać do układu nerwowego i 
powodować różnego rodzaju zaburzenia. Pozostaje w komórkach nerwowych w postaci 
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bezobjawowej, wpływając na organizm tylko w okresie obniżonej odporności. Nosiciel wirusa 
może go przenosić na innych poprzez pocałunek bądź kontakt skóry ze skórą.  
 

Zastosowanie: Zaleca się stosowanie programu „Bez opryszczki” 1-3 razy dziennie przez 
tydzień, a po upłynięciu tego czasu, raz na dobę przez 3 tygodnie. Co trzy dni zaleca się 
połączenie go z programem „Detox”. 
 

29. Rotawirus 
 
Rotawirus jest specyficznym czynnikiem chorobotwórczym wywołującym grypę jelitową z 
intensywnym zatruciem i odwodnieniem organizmu, dając przy tym wiele objawów 
przeziębienia. Po przebywaniu z osobą chorą w jednym pomieszczeniu bądź przechłodzeniu 
organizmu, należy podjąć działanie zapobiegawcze – użyć programu „Rotawirus”. 
Zapobiegnie zarażeniu wirusem i ochroni organizm.   
Program zapobiegnie również rozwojowi choroby po kontakcie z osobą chorą.  

 
Zastosowanie: W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu dwa razy dziennie; 
co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

30. Zakażenia Gronkowcem 
 

Gronkowce i paciorkowce są stale obecne na powierzchni skóry i śluzówce jamy ustnej i 
nosa. Do zagrożenia dochodzi w okresie braku snu, po przechłodzeniu lub przemęczeniu 
organizmu. Odporność staje się wtedy słabsza. Wtedy bakterie zaczynają mieć szkodliwy 
wpływ na organizm. Pojawia się ból gardła i gorączka. Program „Zakażenia gronkowcowe i 
paciorkowe” zmniejsza negatywny wpływ ziarenkowców na organizm i pomaga przywrócić 
jego siłę oraz odporność.  
 

Zastosowanie: Programu należy używać codziennie aż do pełnego odzyskania zdrowia. Co 
trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

31. Toxoplazma 
 
Toxoplazma jest pierwotniakiem. Kiedy dostaje się do ludzkiego organizmu, może zacząć się 
rozwijać. Często dzieje się tak po kontakcie z kotami, ponieważ zwierzęta te są żywicielem 
ostatecznym Toxoplazmy. Program chroni przed negatywnymi skutkami Toxoplazmy w 
ludzkim organizmie. Higiena osobista i regularne stosowanie programu „Toxoplazma” jako 
środka zapobiegawczego zabezpieczają przed tymi mikroorganizmami.  
 

Zastosowanie: Program powinien być stosowany 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni. Co trzy 
dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

32. Wzmocnienie sił obronnych organizmu 
 
Odporność to zdolność organizmu do odparcia działania patogennych wirusów, bakterii i 
innych szkodliwych czynników otaczającego go środowiska. Im silniejsza odporność tym 
mniejsze ryzyko choroby. Wzmocnienie mechanizmów obronnych organizmu to główny cel 
programu Wellness. Można go wspomóc poprzez walkę ze złymi nawykami, stosowanie 
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zrównoważonej diety i prowadzenie zdrowego stylu życia. Program „Wzmocnienie sił 
obronnych organizmu” utrzymuje jego odporność i zapewnia niezawodną ochronę przed 
wszelkimi czynnikami zewnętrznymi.  
 

Zastosowanie: Zaleca się stosowanie programu przez 10-14 dni zaraz po przebudzeniu. 
Programu nie należy stosować przed snem, ponieważ może powodować problemy z 
zaśnięciem.  
 

33. Ureaplasma 
 
Ureaplasma to najmniejsze bakterie zamieszkujące błonę śluzową narządów płciowych i 
układ dróg moczowych. Może powodować zapalenie dowolnej części dróg moczowych – 
pęcherza moczowego, cewki moczowej, prostaty, jąder i ich przyczepków lub pochwy, 
macicy i jej przydatków u kobiet, zapalenie stawów, zwłaszcza reumatoidalne zapalenie 
stawów. Środki chroniące przed infekcjami narządów płciowych czasami nie są w stanie 
zapełnić absolutnego bezpieczeństwa. Aby się chronić, należy skorzystać z programu 
„Zdrowie intymne”, którego celem jest zapobieganie szerokiemu zakresowi infekcji 
przenoszonych drogą płciową.  
 

Zastosowanie: Zaleca się stosowanie programu raz dziennie przez 10-20 dni. Co trzy dni 
zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

34. Helicobacter pyroli 
 
Helicobacter pyroli jest szkodliwą bakterią powodującą liczne choroby przewodu 
pokarmowego. Udowodniono, że łatwo opiera się typowemu działaniu kwasów 
żołądkowych. Za pomocą swoich wici bakterie mogą łatwo przemieszczać się w błonie 
śluzowej żołądka i się do niej przymocować. Podczas reprodukcji mikroorganizmy wpływają 
na wszystkie komórki żołądka, powodując różne stany zapalne. Zwalczanie tych 
niebezpiecznych bakterii może zapobiec nieuchronnemu rozwojowi wielu chorób. Program 
„Helicobacter pyroli” poprawia pracę jelit i żołądka oraz usuwa niebezpieczne substancje z 
organizmu.  
 
Zastosowanie: Zaleca się stosowanie programu raz dziennie przez 10-20 dni. Co trzy dni 
zaleca się połączenie go z programem „Detox”. 
 

35. Chlamydioza 
 
Chlamydioza to określenie grupy ostrych i przewlekłych infekcji spowodowanych 
wewnątrzkomórkowymi pasożytami – chlamydiami. Jest to jedno z najczęstszych zakażeń 
moczowo-płciowych, często bezobjawowych. Według danych, od 5 do 15% młodych 
aktywnych seksualnie osób ma chlamydie. Są one również przyczyną, która stoi za połową 
przypadków niepłodnych par. Program „chlamydia” pozwala na zapobieganie infekcjom 
wewnątrzkomórkowych pasożytów. 

 
Zastosowanie: Zaleca się stosowanie programu 1-2 razy dziennie przez 10-20 dni. Po 
zakończeniu wszystkich sesji, dla detoksykacji organizmu należy skorzystać z programów do 
oczyszczania limfy, wątroby i nerek.  
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Regulacja organizmu i przywracanie równowagi . 
 

Programy regulujące działanie organizmu i przywracające jego równowagę urządzenia 
regulującego naturalne biosystemy Life Balance są oparte na projektach R. Voll and A. 
Cramer, który bada promieniowanie elektromagnetyczne organizmu. Według naukowców, 
każdy organizm ma swoje własne drgania. Drgania narządów działających nieprawidłowo, 
różnią się od drgań narządów zdrowych.  
 

Life Balance to unikalne urządzenie. Jego stosowanie ma na celu poprawę ogólnego stanu 
organizmu. Każdy ludzki organ ma prawidłowe sobie częstotliwości rezonansowe, które 
emituje. Przy działaniu wielu czynników zewnętrznych, parametry te zaczynają różnić się od 
normy, a narażenie na choroby wzrasta. Jest to częsty proces dla mieszkańców dużych miast, 
żyjących w szybkim tempie, mających dużo stresu. Urządzenie posiada 35 podstawowych 
programów umożliwiających utrzymanie zdrowia i dobrego samopoczucia.  
Specjalne delikatne częstotliwości biorezonansu symulują drgania zdrowych organów i 
przywrócą organizm do stanu zdrowia, poprzez wsparcie w jego samodzielnej regeneracji.  
 

Uwaga: Life Balance wpływa na ludzki organizm nie zaburzając jego równowagi, zarówno na 
poziomie całego organizmu, jak i lokalnie (na poziomie pojedynczego organu), przywracając 
wszystkie narządy do drgań wzorcowych w stanie zdrowia. Poprawia to działanie organizmu 
oraz pomaga zwalczyć stres i chroniczne zmęczenie.  
 

11. Podstawowe programy  

 

1. Alergia 
 
Alergia to zwiększona wrażliwość organizmu na pewne substancje: różnego rodzaju 
produkty, wełnę, kurz, pyłki i środki chemiczne czy czynniki zakaźne. Prawie połowa 
populacji świata cierpi na alergie. Najczęstszą przyczyną alergii jest niedożywienie organizmu 
i niezdrowy styl życia. Program pomaga wstrzymać rozwój objawów alergii, zredukować ich 
pojawianie się, poprawić stan organizmu i stabilizować układ odpornościowy.  
 
Zastosowanie: W celach zapobiegawczych program należy stosować codziennie rano, raz na 
dobę przez 5 dni. Aby złagodzić ataki alergii zaleca się stosowanie programu 1-2 razy 
dziennie. Po zastosowaniu poprawia się samopoczucie. Pomaga również w czasie zapalenia 
zatok, ułatwiając oddychanie.  
 

2. Działanie wątroby 
 
Wątroba jest ważnym organem ludzkiego organizmu. Jest to największy narząd w ludzkim 
układzie pokarmowym. W odróżnieniu od innych narządów wewnętrznych 
odpowiedzialnych za zaledwie kilka lub jeden proces, wątroba wykonuje prawie pięćset 
funkcji. Działa jak ogromny filtr, oczyszczając przepływającą przez nią krew – usuwa toksyny, 
reguluje produkcję żółci i poziom tłuszczów i węglowodanów w organizmie. Jej głównym 
zadaniem jest utworzenie połowy limfy i mocznika w organizmie człowieka. Kiedy brakuje 
energii, działa jak bateria lub zapasowy generator; zawiera glikogen, który w odpowiednich 
warunkach zmienia się w glukozę, wspierając niezbędne procesy życiowe w organizmie. 
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Zastosowanie: Zaleca się stosowanie programu raz dziennie. Podczas korzystania z 
programu „Działanie wątroby”, należy wypijać dziennie nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody.  
 

3. Aktywna ochrona 
 
Ludzki organizm żyje w stale zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, do 
których mu się wciąż dostosowywać. Wielu z zewnętrznych czynników nie można uznać za 
użyteczne. Najważniejsza dla zdrowia jest równowaga wszystkich procesów zachodzących w 
ciele, a także zdolność do samodzielnego ich regulowania przez organizm. Zdrowe 
odżywianie, świeże powietrze, regularna aktywność fizyczna, pozytywne emocje i program 
„Aktywna ochrona” są pierwszym krokami ułatwiającymi dbanie o zdrowie.  
 

Zastosowanie: Zaleca się stosowanie rano. Programu nie należy stosować przed snem, 
ponieważ może powodować problemy z zaśnięciem. 
 

4. Antywibracja 
 
Syndrom wibracyjny jest spowodowany długotrwałym narażeniem na wibracje. Wibracje 
dzielą się na lokalne (z narzędzi ręcznych) i ogólne (z maszyn, urządzeń, pojazdów lub spod 
ziemi). Wpływ drgań na organizm jest częstym skutkiem uprawiania wielu zawodów. 
Długotrwałe narażenie na drgania ma bardzo szkodliwy wpływ na organizm człowieka. U 
mężczyzn powoduje impotencję.  
 

Zastosowanie: Program może być stosowany w dowolnym momencie dnia, w zależności od 
potrzeb. Urządzenie w trakcie stosowania powinno znajdować się w kieszeni lub na desce 
rozdzielczej samochodu w czasie jazdy.  
 

5. Antystres (zaburzenia snu) 
 
Każdego dnia, człowiek jest narażony na stres: w pracy, w podróży, w domu, nawet na 
wakacjach. Stabilny organizm łatwo radzi sobie ze skutkami stresu. Przy ciągłym stresie lub 
gwałtownej zmianie trybu życia, organizm może potrzebować pomocy. Program „Anytstres” 
jest pomocny w każdej sytuacji, której towarzyszą fizyczne lub psychiczne trudności. 
Poprawia działanie układu nerwowego i ułatwia szybkie zapadanie w głęboki sen. Działa 
również łagodząco na wszystkie procesy zachodzące w organizmie.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować przed snem. Urządzenie należy umieścić pod 
poduszką. W razie dalszych problemów z zaśnięciem po zakończeniu programu zaleca się 
powtórzenie sesji. Uwaga! Nie należy stosować programu w pracy ani podczas jazdy.  
 

6. Zapalenie stawów – choroba zwyrodnieniowa stawów 
 
Ograniczony zakres ruchu lub bóle stawów nie pozwalają na prawidłową pracę, 
funkcjonowanie czy ćwiczenia. Jedną z przyczyn ograniczonej mobilności jest zaburzenie 
dostarczania krwi do stawów i gromadzenie się w nich substancji toksycznych. Program 
„Zapalenie stawów – choroba zwyrodnieniowa stawów” poprawia krążenie krwi i eliminuje 
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szkodliwe substancje, co pozwala w pełni cieszyć się aktywnym spędzaniem czasu wolnego i 
pozostać pełnym energii i zdrowym.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować w ciągu dnia, raz na dwa dni.  
 

7. Skurcz oskrzeli 
 
Wyraźnie poprawia pracę oskrzeli i płuc, regulując je, łagodząc skurcze i poprawiając 
dostarczanie krwi oraz wchłanianie tlenu. Urządzenie należy umieścić blisko płuc, na przykład 
w kieszeni na piersi. W razie potrzeby powtórzyć sesję jeszcze raz.  
 

Zastosowanie: Należy zastosować „Skurcz oskrzeli” jako pierwszą pomoc w czasie skurczy.  
 

8. Głębokie oczyszczanie 
 
Każdego dnia organizm człowieka jest narażony na czynniki takie jak przejadanie się, uczucie 
ciężkości w żołądku, złe samopoczucie, zmęczenie, niestrawność, a nawet zatrucia. Aby 
pomóc mu przy takich obciążeniach, należy użyć programu „Głębokie oczyszczanie”, który 
wyeliminuje toksyny z organizmu.  
 

Zastosowanie: Program „Głębokie oczyszczanie” może być stosowany w dowolnym 
momencie dnia, w zależności od potrzeby. Urządzenie należy umieścić w kieszeni na piersi 
lub innym miejscu blisko ciała. Podczas korzystania z programu należy wypijać niemniej niż 1-
1,5 litra czystej wody dziennie.  
 

9. Głębokie oczyszczanie, zapalenie 
 
„Głębokie oczyszczanie, zapalenie” ma na celu wyeliminowanie toksyn z organizmu podczas 
ostrego lub zaostrzenia chronicznego stanu zapalnego. Program eliminuje toksyny o masie 
cząsteczkowej do 4000, w tym substancje takie jak jad węża. Są one wydalane przez układ 
krążenia. Program „Głębokie oczyszczanie organizmu” sprawdza się w regeneracji organizmu 
po zatruciu alkoholem. Może również być stosowany przy nadmiernym spożyciu alkoholu.  
 

Zastosowanie: Program „Głębokie oczyszczanie ciała, program leczenia” może być używany 
o każdej porze, w zależności od potrzeby. Urządzenie należy umieścić w kieszeni na piersi lub 
innym miejscu blisko ciała. Podczas korzystania z programu należy wypijać niemniej niż 1-1,5 
litra czystej wody dziennie.  
 

10. Depresja 
 
Depresja, lęk, strach – są ze sobą powiązane. Lęk i strach są objawami depresji. Ten stan 
bardzo często powoduje choroby psychosomatyczne, wyczerpanie emocjonalne i 
niemożność samodzielnego działania. Strach to silny czynnik uniemożliwiający choremu 
samorealizację i osiągnięcie sukcesu. Ten program pomaga złagodzić depresję, zmniejszyć 
niepokój, regulować sen i działanie umysłu.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować raz na dobę w ciągu dnia lub nocy.  
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11. Detoksykacja wątroby 
 
Wątroba jest głównym organem unieszkodliwiającym toksyczne i szkodliwe substancje, 
tworzące się w organizmie. Kiedy wątroba jest mocno obciążona jej wydajność spada i 
wymaga ona detoksykacji.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować co trzy dni; Podczas korzystania z programu należy 
wypijać niemniej niż 1-1,5 litra czystej wody dziennie.  
 

12. Energia życiowa 
 
Energia życiowa zwiększa chęć do życia. Jeśli człowiek ma w sobie wystarczającą energię 
życiową, ma pragnienia, żądze, dąży do celu, jest kreatywny, ma siłę by ruszyć się z miejsca i 
inspiruje innych. Energia życiowa przenika i wypełnia wszystkie komórki i atomy naszego 
ciała, łącząc je w jedną całość, powodując wibrację najmniejszych cząstek ciała o 
odpowiedniej częstotliwości, tworząc w ten sposób najbardziej wydajny naturalny 
pochłaniacz i emiter energii. Program „Energia życiowa” zwiększa aktywność umysłową, 
reguluje sen, niweluje lęki i napięcie emocjonalne.  
  
Zastosowanie: Program można stosować raz dziennie.  
 

13. Zaparcia 
 
Zaparcie to opóźnione, utrudnione lub niepełne wypróżnianie się. Sytuacja, kiedy nie 
dochodzi do wypróżnienia przez ponad 24 godziny. Tylko niewielu spośród wielu milionów 
ludzi wie jak ważna dla silnego organizmu i stabilnego zdrowia jest prawidłowa praca jelit. 
Dawno temu starożytni mędrcy, jogini, uzdrowiciele z Tybetu i Egiptu wiedzieli, stan jelita 
grubego musi być idealnie zachowany, jeśli człowiek ma być zdrowy.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować codziennie. Podczas korzystania z programu należy 
wypijać niemniej niż 1-1,5 litra czystej wody dziennie.  
 

14. Układ immunologiczny 
 
Odporność to zdolność organizmu do przeciwdziałania szkodliwym czynnikom. Im silniejsza 
odporność tym mniejsze narażenie na choroby. Stan układu immunologicznego zależy od 
kilku czynników: 

• Brak nałogów 

• Zrównoważona dieta 

• Zdrowy tryb życia 

„Układ immunologiczny pobudza organizm, zwiększa odporność na szkodliwe zewnętrzne 
czynniki i poprawia wytrzymałość fizyczną.  
 

Zastosowanie: Ten program może być używany każdego dnia. Idealny do zapobiegania 
chorobom związanym z przechłodzeniem organizmu. 
Uwaga! Programu nie należy używać przed snem, ponieważ może powodować problemy z 
zaśnięciem. 
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15. Regeneracja skóry 
 
Regeneracja skóry to proces rekonstruowania tkanki po uszkodzeniu mechanicznym. Wygląd 
blizn i śladów zależy od szybkości tego procesu. Taka regeneracja zależy w dużym stopniu od 
stanu układu immunologicznego, odżywienia organizmu i stanu zdrowia. Ten program 
wspomaga organizm przy regeneracji skóry po uszkodzeniu mechanicznym.  
 

Zastosowanie: Program może być stosowany o każdej porze dnia. 
 

16. Regeneracja wątroby 
 
Proces naturalnej regeneracji naprawdę wspomaga wątrobę. Pomimo szerokiego spektrum 
chorób wątroby, ten organ nie ulega całkowitemu zniszczeniu, jest prawdopodobnie 
jedynym narządem zdolnym do pełnej regeneracji, nawet po poważnym uszkodzeniu jej 
komórek. Nawet jeżeli duża część wątroby nie działa prawidłowo, pozostałe komórki mogą, 
poprzez ciągłe podziały, ostatecznie zająć miejsce zniszczonych i poprawnie wykonywać 
swoje zadanie – można to porównać ze zdolnością jaszczurki do wytworzenia nowego ogona. 
W ten sposób natura niezawodnie chroni wątrobę, organ, bez którego normalne 
funkcjonowanie całego organizmu nie jest możliwe. Nawet w najgorszych przypadkach, 
ostatnich stadiach choroby, wątroba może zostać zregenerowana. „Usprawnienie działania 
wątroby” pomaga przyspieszyć regenerację organu po chorobach.  
 

Zastosowanie: Program „Regeneracja wątroby” może być stosowany o każdej porze dnia. 
 

17. Aktywacja procesu leczenia 
 
„Aktywacja procesu leczenia” pozwala zsynchronizować i regulować działanie wszystkich 
narządów i ich układów w organizmie, zwiększyć przewodnictwo meridianów oraz zapewnić 
prawidłowy obieg energii i krwi przez ciało. Poprawia krążenie krwi i metabolizm, aktywuje 
komórki, zwiększa witalność organizmu, oczyszcza krew i zmniejsza jej lepkość.  
 

Zastosowanie: Program „Aktywacja procesu leczenia” może być używany o każdej porze 
dnia w zależności od potrzeb. 
 

18. Trzustka 
 
Trzustka to ważny narząd. To jedyny gruczoł w organizmie człowieka, który ma zarówno 
funkcję zewnątrzwydzielniczą jak i wewnątrzwydzielniczą. Produkuje hormony regulujące 
metabolizm, dlatego jest uważana za narząd układu hormonalnego. Jednocześnie trzustka 
uwalnia enzymy do dwunastnicy, a zatem z pewnością jest również narządem trawiennym.  
 

Zastosowanie: Program „Trzustka” może być używany o każdej porze dnia w zależności od 
potrzeb. Zaleca się stosowanie w połączeniu z programem „Regulacja działania przewodu 
pokarmowego” 
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19. Regulacja działania przewodu pokarmowego 
 
Dobre i zrównoważone odżywianie jest podstawą utrzymania dobrego stanu zdrowia. 
Przechodzenie na nowe rodzaje żywności, pogorszenie diety, długotrwały stres powodują 
obciążenie układu pokarmowego, co może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych 
konsekwencji. Program „Trawienie” wspomaga działanie wszystkich narządów układu 
pokarmowego, ułatwia trawienie jedzenia i zmniejsza ryzyko zaburzeń odżywia.  
 

Zastosowanie: Program może być stosowany o każdej porze dnia. Rekomendowana pora to 
7:00 do 9:00. Program należy powtórzyć po upływie pół godziny. 
 

20. Regulacja żeńskiego systemu moczowo-płciowego 
 
Złe nawyki mają niekorzystny wpływ na żeński organizm, przyspieszają jego starzenie się i 
powodują jego nieprawidłowe funkcjonowanie. Program obejmuje szeroki zakres 
problemów zdrowotnych napotykanych przez kobiety i jest pomocny dla osoby w każdym 
wieku. Redukuje napięcie przedmiesiączkowe i ból oraz nieprzyjemne zmiany w organizmie 
towarzyszące menopauzie. Program ma na celu zapobieganie nieprawidłowościom w 
żeńskim systemie moczowo-płciowym i jest użyteczny dla kobiet w każdym wieku. 
 

Zastosowanie: W celach zapobiegawczych programu należy używać raz w tygodniu w 
dowolnej chwili. Dziewczynkom w okresie dojrzewania zaleca się używanie go 1-2 razy w 
tygodniu. Kobietom odczuwającym ból i dyskomfort podczas menstruacji zalecane jest 
codziennie stosowanie w jej czasie. 
 
Uwaga! Nie zaleca się stosowania programu w czasie ciąży lub planowania ciąży. 
 

21. Regulacja i oczyszczanie układu limfatycznego 
 
System limfatyczny oczyszcza organizm przez 24 godziny na dobę. Odgrywa ważną rolę w 
usuwaniu produktów ubocznych organizmu i utrzymaniu układu odpornościowego w 
dobrym stanie. Limfa jest oczyszczana przez węzły chłonne, ale czasem jest to 
niewystarczające. Kiedy działanie układu limfatycznego jest zaburzone, w przestrzeni 
międzykomórkowej gromadzi się 83% szkodliwych substancji. To zwiększa obciążenie 
wszystkich organów oczyszczających organizm – wątroby, jelit i nerek. Program rozrzedza 
limfę, pomaga usuwać toksyny i nadmiar wody z organizmu, poprawia metabolizm komórek, 
stabilizuje ciśnienie krwi i zwiększa odporność organizmu.  
 

Zastosowanie: Program może być stosowany o każdej porze dnia. W czasie działania 
programu zaleca się delikatny masaż.  
 

Uwaga! W celu najskuteczniejszej detoksykacji, należy wypijać dziennie niemniej niż 1-1,5 
litra czystej wody.  
 

22. Regulacja krążenia krwi 
 
Siedzący tryb życia, złe nawyki, niedożywienie organizmu i stres są czynnikami wpływającymi 
na krążenie krwi, nie tylko zakłócając działanie krwioobiegu, ale także metabolizm. Program 
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„krążenie krwi” ma na celu zapobieganie nieprawidłowemu działaniu układu krążenia, co ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu.  
 

Zastosowanie: Program może być stosowany o dowolnej porze dnia, w zależności od 
potrzeb, ale zalecana pora to 11:00 do 13:00. Urządzenie powinno być umieszczone w 
kieszeni na piersi lub innym miejscu blisko ciała użytkującego.  
 

23. Regulacja męskiego układu moczowo-płciowego 
 
Zdrowie mężczyzny to nie tylko potencja seksualna, ale także prawidłowe funkcjonowanie 
innych narządów wewnętrznych. Dbanie o zdrowie mężczyzny, począwszy już od 
najmłodszych lat. Program ma na celu regulację męskiego systemu moczowo-płciowego. 
Reguluje oddawanie moczu, pracę męskich gruczołów płciowych, w tym prostaty. Program 
staje nawet bardziej przydatny z wiekiem.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować raz w tygodniu, ale zalecana pora to 21:00 do 
23:00. 
 

24. Regulacja układu hormonalnego 
 
Układ hormonalny reguluje pracę narządów przy pomocy odpowiednich hormonów i 
zapewnia równowagę czynników wewnętrznych (homeostazę). Układ hormonalny jest 
zaangażowany w rozwój organizmu, jego wzrost i funkcję reprodukcyjną. Stabilizuje on 
również stan psychiczny i reagowanie emocjonalne. Program poprawia funkcjonowanie 
układu podwzgórzowo-przysadkowego i narządów płciowych oraz reguluje procesy 
wydalania w organizmie. 
 

Zastosowanie: Program może być stosowany o każdej porze dnia. 
 

25. Program przeciwbólowy 
 
Ból jest odpowiedzią narządów i ich układów na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych 
lub nieprawidłowe działanie organów wewnętrznych. Ból powoduje poważny dyskomfort, 
pozbawiając człowieka radości z życia. Jedynym skutecznym sposobem zwalczania bólu jest 
wyeliminowanie przyczyny jego wystąpienia. „Program przeciwbólowy” obejmuje 
częstotliwości eliminujące przyczyny bólu o różnym charakterze. 
 

Zastosowanie: Program może być stosowany o każdej porze dnia. Jeśli ból utrzymuje się 
przez godzinę po zakończeniu programu, należy powtórzyć sesję. 
 

26. Program nerki 
 

Nerki mają różne funkcje. Głównym ich zadaniem jest utrzymanie homeostazy – 
utrzymywanie stałej objętości i ciśnienia krwi oraz innych płynów w organizmie. Nerki 
utrzymują również równowagę kwasowo-zasadową. Wydzielają produkty uboczne 
metabolizmu azotu – mocznik, kreatyninę, kwas moczowy, etc. Nieodpowiednie odżywianie 
(szczególnie przejadanie się), zaburzenia metaboliczne, brak witaminy A, hipotermia i 
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infekcje powodują uszkodzenia nerek i kamicę. Program ułatwia aktywne usuwanie toksyn z 
organizmu, reguluje działanie nerek i zapobiega kamicy. 
 

 

Zastosowanie: Program może być stosowany o każdej porze dnia w zależności od potrzeb, 
ale zalecaną porą jest 17:00 do 19:00. W przypadku chorób zakaźnych należy go powtórzyć 
po 0,5 godziny. Dla prawidłowego funkcjonowania nerek należy wypijać codziennie niemniej 
niż 1-1,5 litra czystej wody.  
 

Uwaga! Zwiększenie ilości wydalanego moczu jest możliwym skutkiem stosowania 
programu. 
 

27. Siedem czakr 
 
Człowiek jest złożoną strukturą energetyczną opartą na siedmiu centrach energetycznych 
(czakrach), które są rozmieszczone wzdłuż kręgosłupa. Każda czakra jest powiązana z 
odpowiednimi narządami; jeśli działanie czakr jest zaburzone, działanie tych narządów 
również jest zaburzone. Energia gromadzi się w czakrach. Negatywna energia blokuje czakry i 
wpływa na cały organizm. Działanie programu: reguluje energię i rozprowadza ją po 
organizmie w odpowiedni sposób, przywracając w ten sposób prawidłowe funkcjonowanie 
narządów i ich układów.  
 

Zastosowanie: Programu należy używać w ciągu dnia. 
 

28. Regulacja serca 
 
Praca serca zapewnia dostarczanie tlenu i składników odżywczych narządom, potrzebne dla 
zdrowia organizmu. Choroby serca są spowodowane niewłaściwym stylem życia, stresem i 
przeciążeniem fizycznym. Program reguluje krążenie i ciśnienie krwi, zapewnia odpowiedni 
dopływ krwi do mięśnia sercowego, sprzyja prawidłowemu działaniu serca i stabilizuje jego 
pracę.  
 

Zastosowanie: Program należy stosować dwa razy dziennie, w zależności od potrzeb 
(zalecana pora to 11:00-13:00).  
 

Ważne! Nie zaleca się stosowania programu przez 2 miesiące po zawale mięśnia sercowego 

 

29. Syndrom chronicznego zmęczenia 
 
Każdy człowiek doświadcza tego stanu wiodąc życie pełne ciężkiej, stresującej pracy i 
doświadczając braku snu. Zazwyczaj zmęczenie przechodzi po odpoczynku i odpowiedniej 
dawce snu. Jeżeli objawy się utrzymują, to znaczy, że organizm nie jest zdrowy. Długie okresy 
zmęczenia mogą być oznaką poważnej choroby znanej jako syndrom chronicznego 
zmęczenia (CFS), dotykającej głównie kobiety. Aby jej zapobiec, należy używać programu 
„Syndrom chronicznego zmęczenia”. 
 
Zastosowanie: Program należy stosować 1-2 razy dziennie w pierwszej połowie dnia. 
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30. Utrata wagi 
 
Otyłość jest stanem organizmu, kiedy tłuszcz zaczyna się gromadzić w jego tkankach i 
narządach. Jej objawem jest waga o 20% większa od przeciętnej i jej skutkiem jest nie tylko 
dyskomfort. Powoduje również zaburzenia psycho-fizyczne, problemy ze stawami i 
kręgosłupem, problemy w życiu seksualnym oraz inne problemy. Program „Utrata wagi” jest 
zalecany do walki z otyłością. 
 

Zastosowanie: Program można stosować codziennie. 
 

31. Zmniejszenie zmęczenia oczu 
 
Ciągłe nadwyrężanie oczu (czytanie, praca na komputerze) lub zmiana warunków i trybu 
życia powodują zmęczenie wzroku, podrażnienie ich i rozmycie obrazu. Program łagodzi 
nadwyrężenie oczu, zmniejsza zmęczenie i ból oraz wspomaga dobry wzrok.  
 

Zastosowanie: Należy stosować codziennie przez 7 dni przed snem. Następnie zaleca się 
zrobić jeden dzień przerwy. Sesje należy powtarzać do uzyskania pożądanego wyniku. 
Powinno się unikać nadwyrężania oczu po zastosowaniu programu. 
 

32. Zmęczenie umysłowe 
 
Zmęczenie umysłowe powoduje spadek wydajności człowieka. Zazwyczaj występuje po 
długotrwałej intensywnej pracy i jest związane z nadmierną ilością lub nieprawidłowością 
pracy zewnętrznych zmysłów. Zmęczenie umysłowe powoduje pogorszenie pamięci i szybkie 
zapominanie tego, co umysł zdołał wcześniej zapamiętać. Program „Zmęczenie umysłowe” 
zwiększa wydajność mózgu, poprawia pamięć, a w połączeniu ze zdrowym stylem życia 
wspomaga pozytywne myślenie. 
 

Zastosowanie: Należy stosować codziennie. 1-2 razy w pierwszej połowie dnia. 
 

33. Zmęczenie pleców 
 
Kręgosłup odgrywa rolę rdzenia w ciele. Jest obciążany podczas podnoszenia dużych 
ciężarów. Uszkodzenia kręgosłupa są szczególnie powszechne u sportowców i tych, którzy 
wykonują pracę fizyczną. Zła postawa również skutkuje późniejszymi problemami z 
kręgosłupem. Program ma na celu wzmocnienie kręgosłupa. 
„Zmęczenie pleców” pomaga utrzymać kręgosłup w dobrym stanie. Poprawia przemianę 
fosforu i wapnia oraz wspomaga funkcje ochronne organizmu. 
 

34. Cholesterol 
 
Hipercholesterolemia nie jest jeszcze chorobą, ale czynnikiem zwiększającym ryzyko 
miażdżycy. Określenie to wskazuje na zwiększoną zawartość cholesterolu we krwi. 
Cholesterol jest częścią błon komórkowych. Jednak nadmierna ilość cholesterolu we krwi 
powoduje powstawanie płytek miażdżycowych. Program „Cholesterol” zmniejszy poziom 
cholesterolu we krwi, zmniejszy ryzyko miażdżycy oraz oczyści i wzmocni naczynia 
krwionośne.  
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Zastosowanie: Zaleca się stosowanie programu w cyklu nie krótszym niż 1 miesiąc. Im 
wyraźniejsze zaburzenie metabolizmu lipidów, tym dłużej należy stosować program. Jako 
środek zapobiegawczy program może być stosowany 1-2 razy w tygodniu. 
 

35. Nadwrażliwość zębów 
 
Zwiększona wrażliwość zębów (przeczulica) może powodować wiele problemów. Zęby 
zaczynają być wrażliwe na wiele czynników – gorąco, zimno, słodki lub pikantny smak. 
Najnowsze badania wykazały, że liczba osób potrzebujących opieki dentystycznej związanej z 
nadwrażliwością zębów zwiększyła się kilkakrotnie – wskazuje to na zwiększenie 
częstotliwości występowania chorób niezakaźnych. „Nadwrażliwość zębów” pomaga 
zapobiegać rozwojowi choroby i załagodzić jej objawy.  
 

Zastosowanie: Program może być stosowany dowolnie w zależności od potrzeb.  
 

Uwaga! Nie zaleca się stosowaniu programu kobietom w pierwszym trymestrze ciąży oraz 
osobom z przeszczepionymi narządami. Nie wskazane jest również użycie w ciągu dwóch 
pierwszych miesięcy po zawale mięśnia sercowego. W przypadku ciężkich chorób serca 
urządzenie powinno się znajdować w odległości minimum 0,5 m od ciała pacjenta.  
 
 

 

11.3 Program energetyczny. 
 
Program energetyczny ogólnego przeznaczenia jest programem zwalczającym zmęczenie i 
zapobiegającym jego wystąpieniu, niwelującym senność, złe samopoczucie i inne codzienne 
dolegliwości doświadczane przez ludzi w dzisiejszych czasach. Problem braku energii oraz 
złego samopoczucia dotyka w szczególności mieszkańców miast. Jest on związany nie tylko 
ze stresem i złymi warunkami w otoczeniu, ale również z otaczającym człowieka szkodliwym 
polem elektromagnetycznym (komputery, smartfony, urządzenia elektryczne etc.). 
 

Program energetyczny Life Balance emituje regularne fale elektromagnetyczne 
dostosowując bioenergię organizmu, pobudzając go do samodzielnej regeneracji za pomocą 
rezonansu i chroniąc przed szkodliwymi czynnikami. Dobrze zaprojektowany program oparty 
o promieniowanie elektromagnetyczne przywraca organizm do równowagi, łagodzi napięcie 
psychiczne i emocjonalne, dodaje energii i powoduje dobry nastrój i samopoczucie. Podczas 
opracowywania programu energetycznego ogólnego przeznaczenia zastosowano zasadę 
„zmiennych częstotliwości”, dzięki czemu jest on korzystny dla organizmu i dobrze przez 
niego znoszony.  
Wiadomo, że energia stale przepływa przez ludzki organizm. Jednakże, w organizmie często 
pojawiają się niekorzystne przestoje energii. Program energetyczny ogólnego przeznaczenia 
pobudza energię w odpowiedni sposób, aby zapobiec jej przestojom niekorzystnym dla 
organizmu.  
 

Zastosowanie: Program może być stosowany 1-2 razy na dobę w ciągu dnia. 
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Uwaga! Programu nie należy używać częściej niż dwa razy dziennie. Nie używać w nocy. 
 

Program energetyczny wykorzystywany jest dla wzmocnienia ochrony organizmu i 
przygotowania biosystemów naturalnych do oddziaływania promieniowania 
elekromagnetycznego. 
 
Kluczową zaletą urządzenia do regulacji naturalnych biosystemów Life Balance jest 
możliwość skomponowania indywidualnego zestawu programów opartego na wynikach 
testów przeprowadzonych za pomocą urządzenia Life Expert i dostępności gotowych, 
łatwych do dostosowania do swoich potrzeb programów, które umożliwiają utrzymanie 
dobrego zdrowia bez względu na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Co więcej, użytkujący 
może stosować samodzielnie skomponowane programy w trybie ręcznym. Pozwala to na 
przygotowanie indywidualnego zestawu programów profilaktycznych dla każdego 
użytkującego.  
 

Urządzenie do regulacji biosystemów naturalnych Life Balance nie jest urządzeniem 
medycznym! 
 
Uwaga! Nie zaleca się korzystania z urządzenia kobietom w pierwszym trymestrze ciąży i 
osobom z przeszczepionymi organami. Nie zaleca się również stosowania w ciągu dwóch 
pierwszych miesięcy po zawale mięśnia sercowego. W przypadku ciężkich chorób serca, 
urządzenie powinno się umieszczać w odległości minimum 0,5 m od ciała chorego.  
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12. Komentarz 
 
 
 
 

Aby otrzymać jak najlepsze rezultaty, zaleca się stosowanie urządzenia do regulacji 
biosystemów naturalnych Life Balance w połączeniu z urządzeniem do testowania 
biosystemów naturalnych Life Expert.  
 

 
 

 

 

Urządzenie służy do wspomagania biosystemów naturalnych w zakresie: 
- eliminacji patogenów; 
- regulacji poziomu funkcjonalnego organizmu; 
- regulacji czynności organów wewnętrznych. 
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