БИОРЕЗОНАНСЕН АПАРАТ СМАРТ
SMART е ултрапортативно устройство, което съдържа различни честотни пакети за резонансночестотна (с индукционно поле със слаба интензивност) терапия, която позволява да се
деактивира действието на патогенни макро- и микроорганизми и техните токсини, които са
причина за много заболявания и патологични състояния.
Този вид терапия позволява ефективно да се лекуват болести, предизвикани от всякакви
видове възбудители, с различни форми на локализация в органите и тъканите, на всички
стадии от процеса, без да се наврежда на организма. Заедно с това в апарата са записани
пакети от по три честотни програми, които могат да се избират с помощта на бутоните.
Като използвате специализирано програмно осигуряване за компютър, имате възможност да
променяте пакетите от честотни програми, съдържащи се в апарата. Включването към
компютър се осъществява чрез USB кабел.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АПАРАТА СМАРТ
Апаратът СМАРТ е разработен на базата на биорезонансната технология. Това е честотнорезонансно въздействие с универсално приложение при остри, хронични или функционални
нарушения. От древността е известно, че болестта всъщност, е нарушаване на баланса в
честотния спектър на организма (обикновено под влияние на патогенни колебания).
Специално разработените програми за апарата СМАРТ позволяват да се провежда терапия
върху голям кръг от проблеми в организма, като всяка от програмите възстановява работата на
определени органи и системи в организма.
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нискоенергийно електромагнитно излъчване) регулира организма и възстановява неговия
потенциал. Използването на апарата е лесно, достъпно и не изисква специална подготовка.

ПРИНЦИП НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Терапията с електромагнитно поле с ниска интензивност се основава на резонансните
колебания на органите и системите в човешкия организъм. Високият терапевтичен ефект на
апарат СМАРТ се дължи на способността на електромагнитното поле да прониква дълбоко в
организма.
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Апаратът осигурява меко, безвредно въздействие върху организма и може да се прилага
успешно от възрастни и от деца без ограничения. За да се постигне най-добър ефект, е
необходимо апаратът да се разположи в близост до поразения орган, като въздействието се
извършва през дрехите.
Терапията с СМАРТ се провежда на отделни сеанси, включени в цялостен курс на лечение.
Сеансът представлява еднократно включване на дадена лечебна програма. В рамките на един
ден могат да се направят няколко сеанса през определен интервал от време.
Най-силно изразен лечебен ефект настъпва при провеждане на курс на лечение. Един курс се
провежда за шест дни въздействие и един ден почивка. Богатият опит от експериментална и

клинична работа с електромагнитното поле показва, че в някои случаи ефектът се проявява
след 3 - 5 сеанса, а в други - след 15 - 20. При силно изразено заболяване и стари травми,
лечението може да изисква 5 - 6 курса, като между всеки от тях има един ден почивка.

