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ПАРТНЕР ИНДУКШЪН
БИОРЕЗОНАНСЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН АПАРАТ
ПАРТНЕР ИНДУКШЪН извършва Екзогенна (активна) биорезонансна терапия 
(БРТ). В него са вградени 71 програми и лечебни комплекса и има 479 програми, 
записани на мини SD-карта. Съвместим е с програматора Лайф Командер, което 
позволява да се допълват индивидуални терапии с още над 3 700  програми.
ПАРТНЕР ИНДУКШЪН разполага с допълнителен излъчвател - външен индуктор 
във вид на колие. Този индуктор дава много по-разширени възможности за из-
вършване на терапиите. По-голямото му въздействащо поле увеличава силата на 
излъчването и повишава ефективността от терапията. Индукторът е гъвкав и може 
да се прилага към всяка част от тялото, която се нуждае от процедура.

Биорезонансната терапия въздейства върху електромагнитните колебания и 
вибрации, свойствени за всички органи и системи в човешкото тяло. Процеси-
те в организма се нормализират, хармонизират се и се възстановяват или се 
извършва ефективно антипаразитно лечение на хора от всяка възраст, без да 
се засяга условно-патогенната флора. Това е сигурен и ефективен метод за 
лечение, без каквито и да било странични ефекти. 

Терапията с Партнер Индукшън въздейства на клетъчно ниво и на ниво органи или 
системи от органи. Апаратът дава възможност: • да се провеждат целенасочени 
лечения на редица заболявания и на свързаните с тях синдроми • да се ускори 
извеждането от организма на възбудители (паразити) и на ендотоксини, на отпадни 
продукти от метаболизма на патогените • да се неутрализират патологии от геопа-
тогенни зони, електромагнитен смог, радиационни или химични въздействия и др.

БРТ има универсален спектър на прилагане. като успешно въздействие е 
постигано при: мигрена, хронични и остри процеси в лимфната система, сърдеч-
но-съдови проблеми, панкреатит, кисти - на различни органи, диабет при деца 
и възрастни, цистит, нефрит, белези, пред- и следоперативно лечение, вкл. в сто-
матологията, при хронични дегенеративни заболявания, ревматизъм, отслабване 
на имунната система, алергии, болки - вкл. от злокачествени образувания, отоци,  
алергии, нарушен сън, предразположение към инфекции при деца и мн. др. 

ПАРТНЕР ИНДУКШЪН е подходящ за ползване в различни видове кабинети и 
центрове и за извънкабинетна индивидуална употреба.

Терапията с този апарат е особено ефективна, когато оздрави-
телен ефект не може да се постигне с традиционните методи 
или лечението изисква много време и средства. 


