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Je to bezpečné?
1. Biostimology je ELF: (veľmi nízka frekvencia) 50 hZ.
2. Biostimology produkuje silu 2 Gauss, napríklad MRI 
žiarenie je medzi 15’000 a 30’000 Gauss.
3. FDA (Správa liečiv a potravín v USA) sa stará o to, aby bolo 
ošetrenie bezpečné ešte predtým, než sa dostane k ľuďom 
4. Bolo vykonaných viac ako 10’000’000 ošetrení bez toho, 
aby boli zaznamenané nežiadúce vedľajšie účinky.



Frequency 50 Hz

… dokáže zvýšiť aktivitu ATPases Ca++ 
od 5 do 10 %(1)(2) v sarkoplazmickom retikule

Sarkoplazmické retikulum

+

-

Ako Biostimology® ošetrenie funguje?

(1) V roku 1995, M.Blank, L. Soo, V.Papstein z Oddelenia fyziológie a bunkovej biofyziky (Columbia University -
the USA) demonštrovali, že magnetické pole vo frekvencii 0 a 70 Hz a pôsobiace 0 - 2 gauss umožní zvýšiť 
aktivitu ATPases Ca++ o 10 %, čo je úroveň stimulácie porovnateľná ku calcic ATPases.

(1) 2009 : PREDICTIVE STUDY ON “DNA CHIPS”
The increase in calcium and in ATP, as well as the activation of these receptors, have been described 
during the use of devices generating electromagnetic energy pulses.



Sarkoplazmické retikulum

Myozín

Aktín

1. Hlavnou funkciou SR je uchovávať ióny kalcia (Ca2+)
2. Periodické pulzy Ca2+ riadia SMC kontrakciu.
3. U obéznych jedincov sme zistili zápal sarkoplazmického retikula, čo znamená, 

že Ca2+ transfer sa neuskutočňuje správne.

Úloha ca++



S depolarizovaným magnetickým poľom Ca2+ ióny sa uvoľnia zo SR nasleduje 
kontrakcia

Ca2+ ióny

Polarizovaná 
membrána

Depolarizovaná
membrána

Nekonduktívne
médium= 3nm 

izolačná memrána

Ca2+ ióny

2+ ióny

Napätím riadený ION kanál 
pred aplikovaním EM poľa

Napätím riadený ION kanál 
po aplikovaní elektrického alebo EM poľa



• Ak počujete slovo „kalcium“ 
(vápnik), prvé, čo Vám napadne, sú 
pravdepodobne kosti. Bezpochyby, 
vápnik je kľúčovou zložkou 
zdravých kostí, no jeho prítomnosť 
vo Vašich svaloch umožňuje 
pohyb.

• Svalová kontrakcia začína a 
elektrickým impulzom „choď“ z 
mozgu. Impulz stimuluje SR, aby 
uvoľnilo zásoby kalcia, ktoré ním 
zaplavia the myofilaments.
Následné skrátenie tisícov 
mikroskopických myofilaments 
vedie ku svalovej kontrakcii.

Úloha Ionic Calcium 
(Ca2+) v kontrakcii

Podnet prichádzajúci 
do neuromuskulárneho
centra

Ach sa uvoľní, smeruje k 
receptorom a otvára Ca 
iónové kanály – vedie k 
akcii v sarkolemma

Excitácia Akčný podnet sa 
presúva T tubulami

Kalcium

Troponín

Interakcia hrubých a tenkých 
vlákien vedie ku kontrakcii svalov

Sval sa skracuje a 
produkuje tenziu





2013 : Skenerová štúdia viscerálneho tuku

Dr Bernadette Carpentier, Dr Habib Nouira (Medical scan clinic - Nouira)

Štúdia dokumentuje použitie ReduStim SP v statickom režime a
jeho dopad po 12 ošetreniach pred a po liečbe subkutánneho a
viscerálneho telesného tuku okolo pupka pomocou skenera bez
prípravy (Toshiba Aquilion 16). Táto štúdia bola vykonaná na 20
dobrovoľníkoch (12 žien + 8 mužov) s priemernou hmotnosťou
95,30 kg a priemernou hodnotou BMI 30,90. Ukázala
nasledovné:

- Priemerná redukcia 6 cm v obvode pásu, 8,2% vo vnútornom tuku.

- Priemerné zníženie transaminázy ASAT a ALAT o 17,4% a 18%.



Pred ošetrením (S0)

Po ošetrení (S12)

Viscerálny tuk
scan



Pozitívna energetická rovnováha

Zvýšená kapacita na ukladanie 

tuku na subkutánnej úrovni

Slabá kapacita na ukladanie tuku 

na subkutánnej úrovni

Žiadny ektopický tuk Prítomnosť ektopického tuku

Srdcepečeň Svaly Steatóza

pečene
Epikardiálny

tuk
Svalové 

triglyceridy

Vhodní kandidáti pre ošetrenie Biostimology®

Kandidáti pre Biostimology® sú pacienti s:

1 / Veľkým obvodom pásu (tuk)

2 / Zvýšenými triglyceridmi

3 / Nízkym HDL



The protocol

Obezita 2.stupňa 101< CM<115
24 x 45 min ošetrenie (3 ošetrenia týždenne).

Obezita 1. stupňa 91< CM<100
18 x 45 min ošetrenie (3 ošetrenia týždenne).

Nadváha 85< CM<90
12 x 45 min ošetrenie (3 ošetrenia týždenne).

Liečba obezity

Obezita 3. stupňa 120< CM
36 x 45 min ošetrenie (3 ošetrenia týždenne).





Who is it for? Ideal for 
beauty salons, spas and 
thalassotherapy centres 

looking for a 100% hands 
free global treatment.

Slimming & Firmness

Pre koho je vhodný?
Ideálne riešenie pre SPA 
a wellness centrá, ktoré 
chcú poskytnúť 100 % 

hands free celkové 
ošetrenie.

Protokol

12x 30 min ošetrenia (3 ošetrenia týždenne)

Power: 4 Gauss



Zdravotné indikácie:

Obezita 2.stupňa 35< BMI <40
24 x 45 min ošetrenia (3 ošetrenia týždenne)

Obezita 1.stupňa 30< BMI <35
18 x 45 min ošetrenia (3 ošetrenia týždenne)

Obezita

Nadváha 25< BMI <30
12x 45 min ošetrenia(3 ošetrenia týždenne).

Liečba obezity

Power: 6 Gauss



Zdravotné indikácie sú:

• Popôrodná obezita

• Liečba abdominálnej obezity u 
žien v alebo po menopauze

• Ženy s nadváhou a obézne ženy

• IVF Protocol

Gynekológia



20 klinických štúdií

• 1998: Dr. Fargeon, 42 žien – 86% subjektov upravilo konfekčnú veľkosť o
1 až 2 čísla po 12 BioStimology® ošetreniach.

• 2003: Dr. Karray, 203 žien – 98% subjektov upravilo o viac ako 
1 konfekčnú veľkosť po minimálne 12 BioStimology® ošetreniach.

• 2004: Dr. Cheibi, 21 žien, 100% subjektov upravilo o viac ako 
1 konfekčnú veľkosť po 12 BioStimology® ošetreniach + ošetrenie na vibračnej ploche 
(20 min).

• 2006: Dr. Fargeon, 23 ľudí – 100% subjektov upravilo o viac ako 
1 konfekčnú veľkosť po 12 BioStimology® ošetreniach + lymfodrenáži (20 min).

• 2007: Dr. Pavie, 36 žien – 100% subjektov upravilo o viac ako 
1 konfekčnú veľkosť po 12 BioStimology® ošetreniach + lymfodrenáži.

• 2008: Dr. Beilin, 22 žien – 100% subjektov upravilo o viac ako 
1 konfekčnú veľkosť po 12 BioStimology® ošetreniach + rýchlej
micropressure ošetrení.



20 years of clinical studies

• 2009: DNA chips study Dr. Benech (Prediguard), 11 subjektov
– predictive study of BioStimology® biological action.

• 2010: Dvojitá slepá skúška Dr. Beilin, 28 subjektov, v priemere
6 cm úbytok v oblasti brucha po 12 BioStimology® ošetreniach.

• 2011: Funkčná štúdia – vplyv na plodnosť- Dr. Frydman a
Dr. Gallot (Antoine Béclère Hospital), 36 subjektov, klinické výsledky otehotnenia
po IVF na neplodnej populácii - 55.55% (versus 23.7% in average).

• 2013: Scanner štúdia- Dr. Carpentier a Dr. Nouira, 20 subjektov, priemerný úbytok 8.2% 
z viscerálneho tuku po 12 BioStimology® ošetreniach.

• 2018: Pilotná štúdia o účinnosti  na  pacientoch s Diabetes Melittus - Dr. Imholz, 26 
pacientov, úbytok viscerálneho tuku malo pozitívny vplyv na reguláciu Diabetes.



Význam Biostimology® je práve kvôli jeho účinkom. Tie sú založené na 
svalovej stimulácii bez akéhokoľvek deštruktívneho bunkového 
procesu.

Biostimology®

• Unikátny protokol na odstránenie viscerálneho tuku
• Klinicky dokázané
• Trvajúce výsledky
• Bezbolestné a neinvazívne
• Bez diét
• Bez alternatív
• Zdravotné indikácie: diabetes, tuková pečeň, infarkt …


