
 

 

 

 

BIOKERAMIKA 

Človeško telo ustvarja toploto za vzdrževanje prave telesne 
temperature, postopek, imenovan termogeneza. Toplota, ki jo 
oddaja telo, biokeramika absorbira v stiku s kožo in se odbije 
nazaj v telo v obliki infrardečih žarkov, toplega dela svetlobe. 
Infrardeči žarki nato površinsko "segrejejo" kožo, kar povzroči 
vazodilatacijo (na naravni način znižanje arterijskega 
krvnega tlaka), zahvaljujoč proizvodnji dušikovega oksida, 
molekule, ki jo telo naravno proizvaja za povečanje premera 
krvnih žil. Izboljšana površinska cirkulacija prispeva k obnovi 
našega telesa na več področjih. 

Prednost podloge BiofarmantalgicPlus v primerjavi z drugim 
podlogami je predvsem v količini vrnjenih infrardečih žarkov 
v telo in sicer običajna biokeramika oddaja enako količino 
infrardečih žarkov, kot jih prejme medtem ko patentirana 
tetraedrična biokeramika znamke BiofarmantalgicPlus oddaja 
infrardeče žarke, ki so 900 krat močnejši od žarkov, ki jih 
prejme. 

Uporaba materialov z biokeramičnimi nanodelci je bila dejansko 
preizkušena v kliniki, kjer je bilo dokazano, da lahko omili 
simptome fibromialgije (močno utrujenost, moten spanec, 
potrtost, depresija, tesnoba in razširjena bolečina v mehkih 
tkivih; mišicah, vezeh in kitah). Druge študije prav tako kažejo, 
da lahko biokeramika zmanjša proizvodnjo prostoglandinov v 
telesu, naravnih vnetnih molekul, ki jih pri nekaterih boleznih 
proizvajajo v presežku. 

Biokeramika, vstavljena v podlogo BiofarmantalgicPlus, je 
mešanica preje / tkanin / oblazinjenja, ki vsebuje visoko odsevne 
minerale s posebno molekulo, ki ima posebno tridimenzionalno 
strukturo. Ta struktura lahko ojača infrardeče žarke in zato 
poveča odziv na površinski krvni obtok in tako ustvari 
učinkovitejšo lokalno vazodilatacijo.  

 

 

 

 

UMETNA POLARIZACIJA 

Nočni počitek in zlasti faza spanja REM, za katero so značilni 
tako imenovani alfa valovi, je kvalitetnejši, ko ljudje spijo 
znotraj magnetnega polja, usmerjenega proti severu in jugu. 
Glava naj bo usmerjena proti severu, noge proti jugu, 
položaj, ki pa ni vedno upoštevan pri ureditvi notranje opreme 
hiš, ustanov, nastanitev. Na žalost posameznikov so ta dognanja 
ostala povsem neopazna vse do leta 2019, ko je inovativni 
eksperiment Kalifornijskega tehnološkega inštituta dokazal, da 
so ljudje, tako kot živali, resnično občutljivi na usmeritev 
magnetnega polja. Ta občutljivost je bila znana že pri pticah in 
ribah, ki uporabljajo magnetno polje za selitev, pa tudi pri 
govedu in psih. 

Z izgradnjo posebne zaščitne kletke in snemanjem možganske 
aktivnosti je Joseph Kirshvink lahko dokazal, da se aktivnost 
človeških možganov, zlasti alfa valov, spreminja z 
usmerjenostjo telesa glede na zemeljsko magnetno polje. S 
tehnologijo, sestavljeno iz štirih magnetnih trakov (2 na strani 
glave in 2 na strani nog), skušamo ustvariti magnetno 
polarizacijo, podobno tisti, ki jo ima zemeljsko polje, ko je telo 
usmerjeno v smeri sever-jug, upoštevajoč najboljši možen 
položaj telesa pri zagotavljanju nočnega počitka. 

Pogosteje kot si mislimo, nam zemeljsko magnetno polje 
preprečuje optimalno spanje; pravzaprav je treba upoštevati, da 
lahko položaj med spanjem bolj ali manj izrazito vpliva na 
psihofizično počutje. Ležanje z glavo obrnjeno proti severu in 
nogami proti jugu bi bilo idealna izbira, vendar to ni vedno 
mogoče. V takih primerih uporaba podloge BiofarmantalgicPlus 
omogoča stabilizacijo magnetnega polja in odpravljanje 
nepravilnosti v okolju. V praksi ima ta podloga enako vlogo kot 
kompas, ki telo polarizira z zemeljskim magnetizmom. 
Zahvaljujoč omenjeni tehnologiji je mogoče povečati 
oksigenacijo krvi; na ta način je zagotovljena optimalna 
presnova celic, ki uživajo anti-age delovanje in hkrati lajšajo 
bolečino. 

 

 

 

 

SPLOŠNA MAGNETOTERAPIJA 

Magnetoterapija uporablja fizikalno delovanje elektromagnetnih 
valov pri različnih frekvencah in intenzitetah za mobilizacijo 
ionov, prisotnih v telesnih celicah. Danes se magnetoterapija 
uporablja kot dopolnilna terapija za re-mineralizacijo kosti po 
travmi ali zlomih, uporablja pa se celo pri astronavtih, ki se 
vračajo iz vesoljskih misij, da bi povečali izgubljeno gostoto 
kosti. Zdravniki magnetoterapijo priporočajo za preprečevanje 
osteoporoze, proti kroničnim bolečinam, poškodbam ali po 
operaciji, za pospeševanje celjenja ran in reabsorpcije 
edema. Deluje protivnetno in lajša bolečine. 

Vsakodnevna stabilna magnetoterapija, katera je učinkovita 
tudi med spanjem pri regeneraciji in polnjenju naših celic.  

Obstajajo patologije, ki se bolje odzivajo na terapevtske učinke 
magnetoterapije z nizko intenzivnostjo (frekvence med 10 in 
200 Hz), ki daje prednost depozitu kalcija, ko je treba okrepiti 
skeletni sistem in spodbuditi kalcifikacijo kosti, na primer v 
primeru osteoporoze ali osteopenije. Za druge patalogije pa je 
indicirana visokointenzivna magnetoterapija (frekvence od 
19 do 900 MHz), ki ima analgetični in protivnetni učinek, na 
primer pri bolečinah v mišicah, artritisu, karpalnem kanalu 
itd. Podloga BiofarmantalgicPlus ima vodoravne magnetne 
trakove za statično magnetoterapijo.  

 

 

 

 

NAPREDNA MAGNETOTERAPIJA 

Spodnji del tkanine Super Contact poskrbi za magnetoterapijo 
pri različnih frekvencah. Govorimo o visoko prevodni tkanini s 
prisotnostjo bakrene mreže, ki vam omogoča izvajanje 
magnetoterapije doma, tako da jo povežete z elektronsko 
napravo, primerno za ta namen.



 

 

 

 

LASTNOSTI ANTIOXOVIH VLAKEN TER 
PREJE IZ OGLJIKA, SREBRA IN BAKRA 

Sestavni del tkanine so posebna naravna vlakna, v celoti 
sestavljena iz morskih alg. Predstavlja absolutno novost na 
tekstilnem področju in pomaga zagotoviti izjemno kakovost 
podloge. Gre za posebno vlakno, pridobljeno izključno z 
občutljivo obdelavo morskih alg, ki poleg izrednih mehanskih 
lastnosti vsebuje za zdravje dragocene naravne mineralne 
snovi. Ta vlakna izjemne kakovosti, popolnoma hipoalergena, 
imajo tudi antioksidant, kar pomeni, da lahko nevtralizirajo 
proste radikale, zelo reaktivne in potencialno škodljive kemične 
spojine. Podloga je delno sestavljena iz naravnih vlaken morskih 
alg, obdelanih s postopkom, ki ohranja svoje izredne naravne 
lastnosti in zaradi česar je bilo to vlakno nagrajeno s 
certifikatom "EcoLabel". 

Med značilnostmi ogljikovih vlaken izstopajo visoka 
mehanska odpornost, nizka gostota, toplotna izolacija, odpornost 
na temperaturne spremembe in vpliv kemičnih snovi, dober 
zaviralec gorenja ter antistatična sposobnost, ki ščiti pred 
kopičenjem električnih nabojev. 

Srebro je element, ki se vedno bolj uporablja pri razvoju 
tehničnih oblačil zaradi svoje toplotne prevodnosti, 
razkuževalnih lastnosti in sposobnosti zaviranja nastanka 
vonjav. 

Baker je zelo prevoden element, ki je bistvenega pomena za 
odvajanje nakopičenih elektrostatičnih nabojev. Podloga je 
sestavljena iz bež obrobe z dvojno ogljikovo žico z antistatičnimi 
lastnostmi, ki telo brani pred sevanjem, ki ga oddajajo 
električni pripomočki, s katerimi smo v stiku večino svojega 
vsakdanjega življenja, kar prispeva k zdravemu in prijetnemu 
počitku. Bakrena preja znotraj mreže prispeva k praznjenju 
elektrostatičnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTROSTATIKA 

Statična električna polja se v naravi ustvarjajo spontano, na 
primer ob prihodu nevihte, strela, ki se odvaja v tla, ionizira zrak 
in ustvarja električne naboje, ki se kopičijo na površinah. Tudi 
listi rastlin, ki jih pretrese veter, ustvarjajo električne naboje, ki 
se kopičijo na površini dreves. To se dogaja tudi ljudem, ko se 
statična elektrika  nakopiči na laseh ali na sintetični obleki. Tudi 
daljnovodi, ki potekajo skozi mesta, tramvajske in železniške 
proge ter visokonapetostni vodi, ustvarjajo precej močna statična 
tokovna polja, ki jih v naravi ni bilo do pred nekaj sto leti.  

Nekatere dolgoletne študije so pokazale, da lahko statična 
elektrika povzroči vrsto potencialnih škod, od zmanjšanja 
tvorbe kolagena do zvišanja ravni glukoze do zmanjšanja 
imunskega odziva do učinkov na kognicijo, povečane ravni 
kortizola, tako imenovani "stresni hormon" in za zvišanje 
stopnje bolečine. 

S tehnologijo medeninaste krogle, preproga 
BiofarmantalgicPlus pomaga odvajati elektrostatične naboje 
na tla in preprečuje njihovo kopičenje med spanjem z 
izboljšanjem fizioloških procesov, na katere elektrostatična polja 
negativno vplivajo. 

 

 

 

 

ANTIOKSIDANTI + VITAMINI IN 
MINERALI, + AMINO KISLINE, - PROSTI  

RADIKALI 

Podloga v telo sprošča antioksidante s protivnetnimi in anti-
age učinki, vitamine B, A in E, aminokisline, ki se sproščajo 
zaradi toplote in vlage z izravnalnim učinkom na telo, minerale 
kot so magnezij, kalcij, kalij, fosfor, železo in jod, ki 
reminalizirajo kožo, anti-age tretma na koži, učinki tudi na 
ljudeh ki trpijo zaradi alergij in kožnih bolezni, kot je atopijski 
dermatitis. 

 

 

 

 Operacija, poškodba? 
 Nezadovoljivo psihofizično počutje? 
 Visok pritisk? 
 Utrujenost, težave s spancem? 
 Potrtost, depresija, tesnoba? 
 kronične bolečine, artritis, vnet karpalni kanal? 
 Osteoporoza, osteopenija? 
 Atopijski dermatitis? 
 Zmanjšana tvorba kolagena, zmanjšan imunski 

odziv, zvišana raven kortizola tako imenovanega 
»stresnega« hormona, zvišana raven glukoze?.... 

Podloga BiofarmantalgicPlus 

rešitev za Vaše probleme. 
Edina podloga, ki uporablja kar 7 različnih naravnih tehnologij 
za krepitev zdravja in imunskega sistema. 

 

 

 

 

 

 
Možnost tako najema kot tudi nakupa podloge. 

Za več informacij povprašajte na recepciji 

oziroma pokličite na tel. št. 064 177 985 ali 

pišite na email naslov office@lifemed.si 

 


