Měřění přístrojem Kardivar
28.11. 2014
BODHI STUDIO NÁCHOD
Cena konzultace (60 - 90min) včetně proměření 500,- Kč
Co je výsledkem?
Výsledkem měření přístroje Kardivar je zjištění aktuálního stavu vnitřního prostředí.
KARDiVAR ukáže úroveň stresu a jeho vliv na organismus
KARDiVAR ukáže stav nervového systému
KARDiVAR ukáže stav oběhového systému a srdce
KARDiVAR ukáže stav opotřebování buněk organismu
KARDiVAR ukáže stav regeneračních schopností organismu
KARDiVAR ukáže stav imunity
KARDiVAR ukáže úroveň energie (ATP) a její rezervy
KARDiVAR ukáže stav hormonálního systému
KARDiVAR ukáže stav psychiky
KARDiVAR ukáže celkovou výkonnost organismu
KARDiVARem měříme odchylky v adaptačně regulačních mechanismech ANS
KARDiVARem kvantifikujeme rizika nebezpečná pro rozvoj různých nemocí
KARDiVARem objektivizujeme a kvantifikujeme rizika, která jsou jiným způsobem
neměřitelná
• KARDiVARem můžeme včas zasáhnout a snížit již existující rizika
• KARDiVARem nabízíme klientovi, aby se mohl sám rozhodnout o způsobu léčby
• KARDiVARem sledujeme účinnost určené léčby
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Jak to probíhá?
KARDiVAR je přístroj, který měří variabilitu srdečního rytmu. To jak je srdeční rytmus řízený,
dává odpověď na celou škálu informací o vnitřním prostředí organizmu.
Klientovi je při měření přístrojem Kardivar nejdříve změřeno klasické EKG (v sedě),
elektrody se přikládají na horní i dolní končetiny. Měření trvá cca 5 minut.
Poté jsou hodnoty EKG změřené na přístroji Kardivar převedeny do grafu, ze kterého se vychází při
samotné konzultaci. Konzultace je většinou na 60 minut, aby klient získal veškeré informace, které
vyplynou z měření – a nejdůležitější doporučení, jak má postupovat, čeho se má vyvarovat apod.
Měření přístrojem KARDiVAR a následná navrhovaná doporučení mohou významně zlepšit
zdravotní stav při různých chronických nemocech, jako jsou onemocnění kardiovaskulární, diabetu
II. typu, degenerativních procesů kloubů a páteře, Parkinsonovy a Alzheimrovy choroby, šedého
zákalu, glaukomu apod. - tedy nemoci spojené s procesy stárnutí nebo na procesy stárnutí
navazující. Může být účelně využíváno pro kontrolu účinnosti léčby pacienta při různých
diagnózách.
PŘÍSTROJ KARDIVAR JE CERTIFIKOVÁN MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Ke konzultaci je nutné se objednat na tel. č. 777 08 1212

