
V našem Biospectrum centru na Rudniku izvaja-
mo terapije z medicinskimi aparati Zhoulin Bio-
-spectrum, ki v osnovi izhajajo iz Kitajske, Pekinga. 
Smo njihov uradni zastopnik. Biospectrum je plod 
starodavne kitajske medicine in najnovejših odkritij 
različnih znanstvenikov po svetu na področju biore-
sonance in biomedicine. Je absolutno najcelovitejša 
metoda na tem področju, dokazana že na desttisoč 
kliničnih raziskavah in analizah ter zato  pridoblje-
nimi certifikati v Aziji, Japonski, Avstraliji, ZDA in EU.
V svetu je na milijone zadovoljnih uporabnikov.

Res deluje ali gre bolj placebo učinek?
V Sloveniji imamo preko deset let izkušenj z izva-
janjem terapij. Pri nas se žal še vedno posplošeno 
ti aparati uvrščajo v vejo alternativne medicine, če-
prav imajo aparati pridobljen certifikat kot medicinski 
aparati ll a. Na Kitajskem recimo to uporabljajo kot 
pomoč pri rednem zdravljenju v bolnicah, v vojski, 
športniki ... tudi pri nas so prisotni že v marsikate-
rem lepotnem salonu ali fizioterapevtskem centru, saj 
imajo poleg ostalih terapevtskih učinkov tudi izreden 
globinski efekt.  

In kje so dokazi?
Najboljši dokaz so zadovoljni uporabniki teh apara-
tov po vsem svetu, tudi v Sloveniji in pa že omenjene 
klinične raziskave in analize, kjer so prikazane uspe-
šnosti na raznih področjih medicine. 

BIO-SPECTRUM omogoča celovit biofrekvenčni 
pristop na področju biomedicine
Biospectrum je najsodobnejši  način zdravljenja na področju biotehnologije. Namenjen je izboljšanju zdravja, 
boljšemu počutju in lepšemu telesnemu videzu brez stranskih učinkov. S pomočjo efekta resonance se člove-
ške celice, organi in celotno telo uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja celoten frekvenčni spekter zdravega 
človeškega telesa. Ponovna uglasitev celic omogoča presnovo celotnega človeškega telesa ter vzpostavitev 
procesa zdravljenja in samozdravljenja.

Uspešno deluje na: 
• zdravljenje kože, aken, kožnih madežev 
• anticelulitno terapijo, pomoč pri hujšanju 
• pomoč pri povečanih športnih aktivnostih in hitrejšem okrevanju po športnih poškodbah  
• vzpostavlja pretok informacij in energije po meridianih) 
• povečuje spolno vitalnost, odpravlja impotenco, neplodnost, menstrualne težave 
• odpravlja težave s prostato 
• zdravi stresna stanja in nespečnost, pomaga pri preutrujenosti 
• uravnoveša srčno, ledvično in prebavno funkcijo 
• izboljšuje mikro in makrocirkulacijo 
• lajša revmatske bolečine in bolečine v sklepih

www.biospectrum.si        tel.: 01/366 31 31

Se tudi vi sprašujete, zakaj nam kar naprej zmanjkuje denarja za 
zdravljenje, hkrati pa so bolezni, tudi usodne, v porastu? 

Veliko se sliši o alternativnih metodah, tudi o uspehu 
biotehnologije… ste bolj realist, se sprašujete, komu danes sploh 

še lahko zaupate?

Zaradi tega je biospectrum tehnologija prejela že ve-
liko mednarodnih priznaj. Že leta 1985 je WIPO (Sve-
tovna organizacija za intelektualno lastnino) podelila 
zlato medaljo za biospectrum izume in inovacije. Po-
naša se z več kot tremi zlatimi in eno srebrno medaljo 
na mednarodnem sejmu za inovacije Eureka v Bru-
slju, dobila je posebno priznanje od belgijskega kralja 
in od belgijskega ministra za zdravje ter zlato plaketo 
španskega kralja Karlosa. Leta 2008 je bil biospec-
trum uradni sponzor paraolimpijskih iger. Posebnih 
nagrad in priznanj na Kitajskem sploh ne bomo na-
števali. Sedaj je izumitelj in lastnik g. Zhou Lin vodilni 
znanstvenik na inštitutu v ZDA.
Iz naštetega lahko sklepamo o svetovni veličini te 
tehnologije. 
Včasih je potrebno za veliko osebno spremembo 
samo malo zaupanja. 

Ponudba je velika. In v čem je prednost bio-
spectrum metode?
Edino Bio-spectrum naprave oddajajo elektroma-
gnetno valovanje širokega spektra, od vidne svetlo-
be, preko celotne infra rdeče do šibkih mikrovalov. 
Frekvence tega valovanja in frekvence, ki jih oddajajo 
celice našega telesa, so identične, enake in zato 
stopijo v bioresonanco in izzovejo proces samozdra-
vljenja našega organizma. 
Frekvenčno območje, ki ga zajamejo naši aparati 
se giblje v razponu od 0,5 µm - 10 mm, kar je ce-
loten spekter valovanja zdrave človeške celice ali 
takoimenovan »biospekter«.

Zaradi te frekvenčne širine lahko biospectrum dose-
ga hkrati termični in netermični efekt ter istočasno 
deluje po principu bioresonance kot tudi po aku-
punkturnemu principu. Zato se terapije v našem bio-
spectrum centru vedno izvajajo celostno na celo telo.

Katero terapijo najbolj priporočamo?
Področje uporabe je praktično neomejeno, nima 
stranskih škodljivih efektov, deluje na vse štiri glavne 
dejavnike v človeškem telesu: na imunski sistem, 
na kardiovaskularni sistem, na žleze z notranjim 
izločanjem in na živčni sistem. Posebno na slednje-
ga je klinično dokazano, da aparati, ki imajo omejeno 
frekvenčno področje delovanja ne uspejo imeti tera-
pevtskih učinkov. Lahko izpostavimo en primer izmer-
ljivosti delovanja biospectrum naprav. Na elektroen-
cefelogramu se pokaže povečana električna aktivnost 
možganov, kar dokazuje terapevtsko delovanje biso-
pectrum tehnologije na centralni živčni sistem.
Z uporabo biospectrum metode se namreč krepi 
imunski sistem, dvigne se energijski nivo v telesu, 
lažje premagujemo vsakodnevne napore, stresne 
težave, da ne omenjam direktnih bolezenskih težav.

BIO-SPECTRUM
ZDRAVLJENJE BREZ STRANSKIH UČINKOV

Informacije o priporočljivem
zdravljenju za petdeset različnih
bolezni najdete na naši spletni

strani pod Terapije

www.biospectrum.si
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