
Sănătatea - cheia succesului! 



BIOMEDIS - aparate fizioterapeutice 

 medicale pentru  restabilirea  

și menținerea sănătăţii 

Corectează Corec 

CORECTEAZĂ 

RECUPERIAZĂ 

ARMONIZEAZĂ 



Compania BIOMEDIS ajuta oamenii să-şi 

trăiască o viață liberă şi sănătoasă 

Institutul de 
Cercetare a 
energiei 
integrate și 
biotehnologiilor 
informaționale 



Documentele care permit utilizarea aparatelor 

BIOMEDIS: sunt introduse în registrul de stat al 

Ucrainei, Rusiei, Kărgăzstan,   certificatul  Uniunii 

Europene, deţin certificatul de conformitate, brevet 



Certificat FCC pentru SUA 



Zeci de mii de oameni din diferite țări 

folosesc deja dispozitivele BIOMEDIS 

A cucerit un munte  
la vârsta de 72 de ani 

Colaboratorul  cel mai 
eficient al oficiului  

A dispărut  problema tensiunii 

Doarme ca 
un copil  

În ultimii doi ani 
nu a avut viroze 

Din nou cântă la pian 



ProPowerPoint.Ru 

 Dispozitivul "BIOMEDIS-M" de generația a 4a  



                        Desing modern 
•  Dimensiuni mici, doar 79 x 42 x 11 mm 

•  Greutate redusă, doar 31grame 
 

 

Dispozitivul medical Biomedis-M 



 

Tehnologiile în dezvoltare 

• Desing modern 

• Îmbunătăţirea parametrilor 

• Număr nelimitat a complexelor 

• Instalarea lejeră a programelor 

• Caracteristici unice 

• Siguranță 

 

 

O versiune actualizată a 

dispozitivului "BIOMEDIS-M" 



Tehnologiile sănătăţii și longevităţii 

Terapia cu biorezonanță   

generează impulsuri    

electromagnetic care 

acţionează asupra organismului 

uman prin unde electromagnetice 

cu care organismul şi unele organe 

şi sisteme ale lui, deasemenea şi 

diferiţi agenţi străini, intră în 

rezonanţă. 

Câmpul electromagnetic  

al corpului stimulează si 

monitorizează absolut toate 

procesele vitale. 

Acționând asupra acestui 

câmp e posibilă corecţia 

sănătăţii umane. 



O listă ilustrativă a programelor: 

Există mai mult de 3100 de programe 
medicale și de profilaxie 

Set terapeutic: 
•Protecția activa 

•Reglare tractului gastro-intestinal 

•Inima, reglare 

•Reglarea circuitului sanguin 

•Reglarea funcției și curățirea 

rinichilor 

•Reglarea sistemului  

uro-genital feminin 

•Reglarea sistemului  

uro-genital masculin 

•Prostatita 

•Adenom prostatei 

•Impotență 

•Probleme colonei vertebrale 

•Curățirea organismului 

•Ateroscleroza 

•Probleme cu vederea 

•Antidurere 

•Antistres (dereglările somnului) 

Set antiparazitar: 
•Terapia de drenaj 

•Detoxificarea organismului 

•Drenaj limfatic 

•Ascaride 

•Oxiuri 

•Giardia 

•Helicobacter 

•Candidoză 

•Micoză 

•Tricomonas 

•Hlamida 

•Mioplasma 

•Stafilococ 

•Streptococul 

•Proteus 

•Escherichia coli 

•Onychomycosis 

•Papilomavirus 

•Herpes 

•Virusul Epstein-Bar 

•Citomegalovirus 

•Gripa cu componenta respiratorie 

•Antiseptic 

•Inflamație 



 

Terapia multifrecvență 
   De ex: Programul " Stafilococ " este format din 21 de 
frecvențe 
      Stabilim " timpul pe frecvenţa" de 300 sec. - 5 minute 
 

Regimul multifrecventă 
Frecvențele sunt generate 

simultan  -  5 min 

Programul va fi repetat de 2 

ori 

Eficiența este de 2 ori mai 

mare 

Economisi timpul de 10 de ori 
 

Eficiența este maximizata 
economisind timp pretios si bani. 

Regimul obişnuit 
Frecvențele sunt generate 

succesiv fiecare timp de 5 

minute 

Durata programului: in 

functie de tratamentul ales 

(pot fi alese programe 

simultane). 



O versiune actualizată a 

dispozitivului BIOMEDIS M 
Caracteristici unice. 

Crearea unui fon electromagnetic 

armonios, atunci cand practicati diverse 

activitati fizice intelectuale sau 

terapeutice. 



BIOMEDIS  pe platforma Android 
  model 2015 



 
Aparatul de programare 

complex "Biotest M" 
  
Elaborat pentru testarea 

și monitorizarea 

operațională a stării 

energetice a 

meridianelor bazată pe  

sistemele funcționale ale 

organismului. 
 



Priorităţile dispozitivului  

medical BIOMEDIS 

EFICACITATE 

SIGURANȚĂ 

COMODITATE 

DIMENSIUNI MICI 

MOBILITATE 



 

   

   Oportunităţile aparatului BIOMEDIS 

              pe platforma Android: 
•  Seturi nelimitate de complexe; 

•  Programare simpla; 

•  Mai mult de 3100 de programe de tratament; 

•  Setarea pauzelor între programe; 

•  Putem monitoriza valorile de frecvență a programelor; 

•  Setarea timpului fiecărei frecvențe; 

•  Permutarea sau eliminarea programelor din cadrul complexului; 

•  Crearea și redactarea propriilor programe; 

•  Selectarea nivelul de putere radiată; 

•  Terapia de contact folosind electrozi de mână; 

•  În timpul tratamentului puteți citi cărțile preferate,  asculta 

muzică, viziona filme, juca în diferite jocuri,  fotografia sau 

să  elaboraţi raporturi, pentru că aveți un calculator inclus în 

Android. 
 



Științific a fost demonstrat:  
BIOMEDIS are proprietăţi regenerative, trofice, 

analgetice, anti-inflamatoare, 
imunomodulatoare și de detoxificare. 

 
Indicații pentru utilizare:  
-Tulburări funcționale de diverse origini; 
-Maladiile sistemului nervos central și a organelor 
senzoriale; 
-Maladii ale sistemului nervos central şi periferic; 
- Sindroame dureroase de diferite localizare și 
geneza; 
- Maladiile sistemului circulator sangvin; 
- Maladii ale organelor respiratorii; 
- Maladii ale tractului gastro-intestinal; 
- Maladii ale pielii și ale țesutului subcutanat; 
- Maladii ale aparatului locomotor; 
- Maladiile organelor urinare și reproductive; 
- Vindecarea rănilor trofice şi de altă natură într-un 
timp record etc. 
 
 



MINI- BODI – dispozitiv pentru tonifiere 
musculatura 



APARATUL  MINI - BODI 
        Indicații: 

• Restabilirea tonusului muscular in stare de comă; 
• Imobilizare prelungită în perioada de  fracturi și arsuri, etc. 
• Îmbunătățirea circulației sangvine  pentru  prevenirea 

decubitului și pneumoniei stagnante; 
• Recuperarea tonusului muscular; 
• Creșterea volumului și puterii musculare,fără exerciții  în sala 

de sport; 
• Recuperare mai rapidă după efortul fizic intens și   

antrenamente; 
• Creșterea eficienței, rezistentei, volumului  și forței 

musculare; 
• Reducerea transpirației; 
• Dispariția sforăitului; 
• Creșterea libidoului si a potentei la bărbați; 
• Reducerea țesutului adipos (celulita); 
• Îmbunătățirea tonusului pielii; 
• Dispariția treptată a ridurilor pe gât și față. 

 



  DISPOZITIVUL MINI- BODI 



 

   Dispozitivul SVETOCI  
Este proiectat pentru efectuarea 
acţiunii luminii si efecte de culoare, 
vizuale impulsurilor cu culori pentru 
stimularea cu ţelul de a  corecta 
stările  psiho-emoționale și 
fiziologice. 
   Dispozitivul oferă o oportunitate 
de a influența de sinestătător 
asupra stresului emoțional, nivelul 
de stres, calitatea somnului, ca 
urmare a stării de sănătate. Aceasta 
va ajuta la creșterea activității fizice 
si intelectuale, vitalitate, va 
îmbunătăți starea de spirit, reduce 
iritabilitatea și tristețea, vă va ajuta 
să vă bucuraţi de viață. 



Aparat EcoFood Aparatul EcoFood  



Utilizarea dispozitivului Eco Food 
 •  Decontaminarea și structurare (activare) a apei, 

eliminarea efectelor dăunătoare asupra organismului 
contaminanții chimice și biologice. 
•  Prelucrarea produselor alimentare (carne, legume, 
fructe, ierburi, peste, oua, băuturi, etc.) pentru 
dezinfectare,  îmbunătățirea gustului, prelungirea 
termenului de valabilitate. Neutralizarea efectului de 
contaminare  naturali și chimici din alimente asupra 
organismului. 
• Îmbunătățirea germinării și depozitarii semințelor prin 
tratarea lor înainte de depozitare și de plantare. 
• îngrijirea  aquariumului (dezinfectare și îmbunătățirea 
calității apei). 
•  Dezinfectarea toaletelor, băilor, meselor în bucătărie. 
•  Dezinfectarea litierelor pentru pisici, câini etc. 
imbunatatind spațiul lor de viață. 



 

   Aparatul EcoFood  



Aparatul EcoFood 

      Dezinfectează 



Diagnosticul și indicaţiile 
medicului  sporesc eficiența 

dispozitivelor medicale 



 
Biorezonanța scanner inteligent 

(Express test) – BRIS 
          Proiectat pentru măsurarea parametrilor 

electrici din zonele biologic active, care 

transportă informația privind statutul de organe 

și sisteme conexe. 

 

   Vă permite să identifice paraziții din corpul 

uman foarte ușor și rapid. Și pentru această 

testare  nu e neapărat să fii  doctor. Diagnosticul 

este atât de clar prezentat, încat poate fi inteles 

cu usurinta si de persoanele fara calificare 

medicala sau terapeutica. 
 



 
 

Caracteristicile Express 
dispozitivului de testare 

 
 

• definirea stării funcționale a organelor și sistemelor legate de 
punctele biologic active si zone (BAP, BAZ); 
• determinarea etiologiei (cauza), precum și topica maladii prin 
testarea nazodurilor etc.; 
• selectarea individuală a medicamentelor, dispozitivelor 
medicale, suplimente alimentare, medicamente pe bază de 
plante, homeopatie, etc.,  testarea alergenilor, produselor 
alimentare, produselor cosmetice etc. fără introducerea acestora 
în organism (un fenomen de rază lungă de acțiune).; 
• menirea terapiei cu biorezonanță, constă în selectarea modului 
de terapie biorezonanță și monitorizarea eficacităţii ședințelor; 
• monitorizează eficacitatea medicamentelor utilizate pentru 
tratamentul și prevenirea bolilor; 
• Metodele moderne vă permit să vedeți campul bioelectic al 
organismului si sa detectati din timp eventualele probleme de 
sanatate. 
• monitorizare eficienta, armonizare si tratament . 
• posibilitate de verificare si comparare a rezultatelor in timp. 



 

  SCANARE ORGANISMULUI 



 



 



BRIS 

Vitamine si minerale 
Dificit de vitamine si minerale concret 



 



 





 



 



 



 



Trăiţi cu BIOMEDIS! 

Înfruntă maladiile! 

Prelungește-ţi tinereţea și fii activ ! 



 
Dalai Lama a fost întrebat 

odată ce îl uimeşte cel mai 

mult. El a răspuns: 

Omul.  La început  el îşi 

sacrifică sănătatea, în scopul 

de a câștiga bani. Apoi își 

cheltuie banii pe refacerea 

sănătății. În același timp, el 

este atât de preocupat de 

viitorul său caci nu se bucura 

de prezent. Ca urmare, el nu 

trăiește nici în prezent şi nici în 

viitor. El trăiește ca și cum  nu 

va muri nicicînd, dar cînd 

moare,  regretă că  nu a trăit. 



Oportunitatea 

financiara 

 BIOMEDIS 



Cum deveniti partener? 
1. Înregistrarea     

gratuita 

 

 

 
2. Achizitionarea unui 

produs 



Discount partenerului 

                  1 luna 

   Discount partenerului 

Remunerarea  partenerială 

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAE nu mai mult de 70% din total 

VAE 

6875  10940  17810  28750  

Remunerarea  partenerială 

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAE nu mai mult de 70% din total 

VAE 

$   1      370     2030   3440 

Calificarea  obținută  din  
momentul înregistrării 

Calificarea  pentru o luna de 
la primirea calificării curente 

Discount partenerului  

Remunerarea  partenerială 

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAE nu mai mult de 70% din total 

Doi parteneri în ramuri diferite la momentul 
calificare în rangul nu mai jos: 

 
Expert1*  Expert2*  Expert3*  Expert4*  

Sau VAG 
56250    103125   196875   375000 

Discount partenerului  

Remunerarea  partenerială 

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAE nu mai mult de 70% din total 

Discount partenerului  

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAE nu mai mult de 70% din total 

Remunerarea  partenerială 

Participarea anuală la distribuirea 
profitului companiei 

                22 luni                 30 luni 

Media lunară a VE pentru 
ultimele 2 luni 

5000  7500  11250  16560 

Media lunară a VE pentru 
ultimele 2 luni 

25000   37500   56250   84375 

Media lunară a VE pentru 
 8 luni din 12 

125000  187500  281250 437500 

Partener 
   Partener Partener 

Partener 
Expert 

Expert Expert 
Expert 

Profi Profi Profi 
Profi 

  Maestru 

Maestru 

 Maestru 
Maestru 

Сonsilier 

prezidenteal 

Сonsilier 

prezidenteali 

Сonsilier 

prezidenteali 

Сonsilier 

prezidenteal 

    6 luni                      7 luni         8 luni 3 luni          4 luni                    5 luni 

Trei parteneri, doi din care în ramuri diferite 
la momentul calificare 
 în rangul nu mai jos: 

Profi1*       Profi2*       Profi3*      Profi4* 

Trei parteneri, doi din care în ramuri diferite, 8 
luni din 12 

 în rangul nu mai jos: 

Maestru1*   Maestru2*  Maestru3* Maestru4* 
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D-ră 

23% 

• Echipă; 

• Cresterea VAE; 

• Cariera rapida; 

• Nivele de ajutor. 

Lucru în echipă 

(Neospilover)               

Fiecare scrie 2 partenieri activi 
în neospilover! 
2 
4 
8 
16 
32 
64 
128 



Neoclasic 

 D-ra 

I.P. I.P. 

I.P. 

I.P. 



Neoclasic 



Discount partenerului 

                  1 luna 

   Discount partenerului 

Remunerarea  partenerială 

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAG nu mai mult de 70% din total 

VAG 

6875  10940  17810  28750  

Remunerarea  partenerială 

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAG nu mai mult de 70% din total 

VAG 

$   1      370     2030   3440 

Calificarea  obținută  din  
momentul înregistrării 

Calificarea  pentru o luna de 
la primirea calificării curente 

Discount partenerului  

Remunerarea  partenerială 

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAG nu mai mult de 70% din total 

Doi parteneri în ramuri diferite la momentul 
calificare în rangul nu mai jos: 

 
Expert1*  Expert2*  Expert3*  Expert4*  

Sau VAG 
56250    103125   196875   375000 

Discount partenerului  

Remunerarea  partenerială 

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAG nu mai mult de 70% din total 

Discount partenerului  

Bonusul partenerului  până la 2% 

VAG nu mai mult de 70% din total 

Remunerarea  partenerială 

Participarea anuală la distribuirea 
profitului companiei 

                22 luni                 30 luni 

Media lunară a VG pentru 
ultimele 2 luni 

5000  7500  11250  16560 

Media lunară a VG pentru 
ultimele 2 luni 

25000   37500   56250   84375 

Media lunară a VG pentru 
 8 luni din 12 

125000  187500  281250 437500 

Partener 
   Partener Partener 

Partener 
Expert 

Expert Expert 
Expert 

Profi Profi Profi 
Profi 

  Maestru 

Maestru 

 Maestru 
Maestru 

Сonsilier 

președintelui 

Сonsilier 

președintelui 

Сonsilier 

președintelui 

Сonsilier 

președintelui 

    6 luni                      7 luni         8 luni 3 luni          4 luni                    5 luni 

Trei parteneri, doi din care în ramuri diferite 
la momentul calificare 
 în rangul nu mai jos: 

Profi1*       Profi2*       Profi3*      Profi4* 

Trei parteneri, doi din care în ramuri diferite, 8 
luni din 12 

 în rangul nu mai jos: 

Maestru1*   Maestru2*  Maestru3* Maestru4* 
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•Transparent și clar 
•Întrare accesibilă 

•Nu sunt achiziții personale  obligatorii lunare 
•Generoasă 

•Marketing  acumulativ  pentru cei ce "nu se grăbesc" și "calea 

rapidă" pentru lideri 
•Numar nelimitat de parteneri în prima generație 

• Stimularea atât a vânzărilor, cît și a creării structurii 

•Permite să creeze  un atu puternic de afaceri, cît și posibilitatea 

de a câștiga venituri suplimentare 

•Posibilitatea de a participa în programele unde sunt oferite 

cadouri 
•Promotii lunare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de compensare unic 



Oportunitatea BIOMEDIS ofera: 

Parteneriat cu compania de încredere 

Un produs unic, gata pentru promovare 

Magazin online personal și un birou virtual 

Logistica din partea companiei 

Deschiderea centrelor de consiliere 

Pregătirea personalului 

Susţinerea Informațională, consultanță și 

sprijin metodic 

Sistemul de activități on-line 
Randament ridicat 



Oportunitatea 

BIOMEDIS - calea spre 

sanatate si succes! 




