Terapia Mágnética Pulsada
Investigações comprovaram benefícios Neurológicos, Fisiológicos
e Psicológicos com o uso da Terapia Magnética Pulsada (TMP).
Além disso, tem mostrado repetidamente uma MELHOR reparação
dos tecidos em MUITO MENOS tempo, sem reações adversas.
• Repara os tecidos rasgados
• Repara os tendões danificados e ossos fraturados
• Aumenta o nível celular de absorção de oxigéni o até 200%
• Melhora a síntese de proteína nas células
• Melhora a circulação, abrindo e dilatando artérias e vasos capilares
• Reduz a dor, inflamação, inchaço e irritação
• Estimula a endorfina, serotonina e o processo natural de cura do corpo
• Anti-inflamatório, através da redução de enzimas que causam a inflamação
até 75%
• Faz com que o PH se torne mais alcalino, permitindo uma maior absorção de oxigénio
• Retorna a energia de volta para as células
• A pulsada magnética é um efeito 3-D para o corpo a nível celular
• Influencia a troca iónica ao nível celular e melhora significativamente a
utilização de oxigénio dos tecidos doentes ou danificados
• Influencia o comportamento das células, induzindo alterações elétricas em
torno e no interior da célula
• Melhora a circulação de cálcio e a absorção do mesmo nos ossos, nas
cartilagens e nas articulações
• Funciona como um catalisador para aumentar a densidade óssea e massa
muscular
• Faz com que o organismo inicie um processo de desintoxicação
www.pemf.us

Terapia Mágnética Pulsada
A Terapia Pulsada de Campo Magnético reabastece as células danificadas ao
induzir alterações elétricas dentro da célula, restaurando o seu estado normal
e saudável. Devido a isso, o metabolismo celular é impulsionado, as células
sanguíneas são regeneradas, a circulação é melhorada e a capacidade de transporte de oxigénio é aumentada. Em última análise, o sistema imunológico
torna-se mais saudável, o sistema nervoso relaxa, os ossos e as articulações
tornam-se mais fortes e os órgãos vitais como o fígado, os rins e o cólon são
capazes de se livrar de impurezas, o que contribui para uma desintoxicação do
corpo. A Terapia Pulsada de Campo Magnético pode reduzir a dor e melhorar
a sua qualidade de vida, permitindo que o seu corpo funcione da forma como
foi projetado para o fazer.
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DIMINUI:

Circulação
Energia Celular
Hidratação Celular
Densidade Óssea
Massa Muscular
Flexibilidade
Amplitude de Movimento
Energia
Força
Resistência
Sistema Imune
Estímulo Nervoso
Estímulo Muscular

		
		
		
		
		
		
		
		

Dor
Rigidez
Inchaço
Inflamação
Edema
Espasmos
Stress
Contusões

Reparar, Reconstruir...
O PODER DA CURA!

E.C.I.M.

Exercício Celular de Indução Magnética
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