
 
Terapia mikrokrążenia BEMER HORSE 

w stajni dla dobra Twojego konia  

Technologia BEMER HORSE to innowacyjne urządzenie do fizykalnej terapii naczyniowej, 
które pomaga w procesie gojenia, wspomaga regenerację konia i zapobiega urazom. 
Zwiększa elastyczność, która jest warunkiem motywacji i chęci do nauki, umożliwiając 
efektywne treningi. Zestaw BEMER HORSE pomaga koniowi łatwiej się zrelaksować, nie 
tylko przed, ale także po wysiłku. Już po kilku minutach stymulacji krążenia zauważysz 
pierwsze efekty u swojego konia.

Opatentowana zasada działania  
BEMER HORSE
Technologia BEMER HORSE jest biorytmiczną stymulacją naczyń 
krwionośnych.  Urządzenie  w  dokładnie  zdefiniowanych  
odstępach  czasu  wysy ła  precyzyjne  impulsy 
elektromagnetyczne,  których nośnikiem jest pole magnetyczne    
(o niskim natężeniu, co czyni technologię bezpieczną                       
i bezinwazyjną). Dzięki tej technologii ściany naczyń 
krwionośnych są stymulowane do skurczu, w wyniku czego do 
układu kapilarnego pompowana jest większa ilość krwi, komórki 
wszystkich tkanek są dobrze odżywione, natlenione i znacznie 
szybciej usuwane są z nich toksyny oraz metabolity przemian 
końcowych (np. kwas mlekowy).



 
Co Możesz dać swojemu koniowi dzięki terapii BEMER HORSE: 

1. Szybsze dostarczanie tlenu i składników odżywczych do komórek o 30%
2. Przyspieszoną naczynioruchowość do 27% 
3. Lepszy rozdział krwi w mikronaczyniach do 29% 
4. Spotęgowany powrót żylny do 31% 
5. Stan głębokiego relaksu
6. Znaczą redukcję stresu i obniżoną podatność na niego
7. Przyspieszoną regenerację do 3x!
8. W dużym stopniu zredukowany ból
9. Zastrzyk znacznej ilości energii 

Efektywna terapia całoroczna BEMER HORSE:
BEMER HORSE to bardzo lekka i łatwa w użyciu derka do terapii koni z dodatkowymi, 
punktowymi aplikatorami na nogi, z których emitowany jest sygnał BEMER. Akumulator        
i jednostka sterująca są zintegrowane bezprzewodowo i mają wydajność do 15 aplikacji na 
jedno ładowanie akumulatora. Jest to intuicyjny i prosty w obsłudze sprzęt, dzięki               
3 zdefiniowanym programom o zmiennej intensywności trwającym 5, 10 lub 15 minut, już 
nigdy więcej nie będzie konieczne stosowanie kocyków terapeutycznych z kablami przez 
okrągłą godzinę! W krótkim czasie możesz dać wielu koniom terapię na najwyższym 
poziomie. Wielkość derki jest regulowana w zależności od rozmiarów konia    dzięki czemu 
z łatwością ją dopasujesz.

 
Fizykalna Terapia Naczyniowa BEMER 
HORSE polega na stymulowaniu przepływu 
krwi w obszarze mikrokrążenia, czyli tam 
gdzie zachodzą procesy przemiany materii, 
do komórek dostarczane są składniki 
odżywcze, tlen oraz odprowadzane są 
toksyny i substancje odpadowe (np. kwas 
mlekowy).

  

 
 
 
 

 
 
OBEJRZYJ: 
Nagranie pokazuje w czasie rzeczywistym znaczną 
p o p r a w ę p r z e p ł y w u k r w i , w o b s z a r z e 
mikrokrążenia, zarówno w naczyniach tętniczych 
jak i żylnych, w wyniku zastosowania terapii 
BEMER.
📺  YT: http://bit.ly/PoprawaKrazenia

 

https://bit.ly/PoprawaKrazenia?fbclid=IwAR0IRUXBucK2-uJaxpClfNZHIkR4mLKSGVVT4qXz9MMRGqTpChe-gugp_H0


 
Wyjątkowa konfiguracja sygnału BEMER HORSE: 

1. Wspomaga procesy relaksacji i regeneracji
2. Służy prewencji problemów z krążeniem
3. Zwiększa wydolność
4. Wspiera trening - intensyfikując i skracając fazę odpoczynku
5. Wzmacnia system immunologiczny przed infekcjami
6. Wspomaga i przyspiesza regenerację po kontuzji
7. Wspiera regenerację po treningu i wysiłku fizycznym
8. Ma pozytywny wpływ na redukcję bólu po operacjach
9. Nie powoduje żadnych skutków ubocznych

Referencje BEMER HORSE:

1.PAUL SCHOCKEMÖHLE  
   Hodowca Koni, Przedsiębiorca  
 
„Korzystając z technologii BEMER HORSE Set w naszej 
stajni, a także przed i po jeździe zauważyliśmy, że 
relaksowanie Koni zajmuje znacznie mniej czasu. Ten 
produkt naprawdę mnie przekonał!” 

 

2. SIMONE BLUM  
   Mistrzyni Świata w skokach przez przeszkody 2018r  
 
„BEMER HORSE już dawno stał się dla nas niezbędny. 
Terapia mikrokrążenia pozwala koniom zawsze osiągać 
najlepsze wyniki. Mi natomiast lepszą jakość życia dzień 
po dniu. Nie chciałabym żyć bez technologii BEMER!”

Wyniki badań wskazują na rosnącą potrzebę wspierania organizmu 
konia, raporty badawcze informuję, iż:

1. Najważniejsze mięśnie na grzbiecie konia reagują bez zaburzeń krążeniowych na 
ciężar Jeźdźca przez pierwsze 15 minut, potem pojawia się dyskomfort i ból             
w wyniku zaburzonego mikrokrążenia.

2. Raporty ze szczegółowych badań technologią ultradźwięków pod kątem uszkodzeń 
mięśni grzbietu  wykazały, iż niemal wszystkie konie mają znaczące zniszczenia       
w tym strukturach.

3. Termogramy wskazują liczne ośrodki zapalne w grzbietach koni chodzących nawet 
pod najlepiej dopasowanym siodłem. Ucisk spowodowany ciężarem Jeźdźca            
i dopięty popręg powodują znaczne zaburzenia krążenia krwi. 



 
Klucz do zdrowia
Linia weterynaryjna BEMER 
HORSE wspiera optymalna 
opiekę nad koniem pomagając 
z a c h o w a ć z d r o w i e                      
i zwiększyć jego wydajność. 
Wszystkie urządzenia emitują 
unikalny sygnał BEMER, który 
j e s t z  p o w o d z e n i e m 
stosowany od ponad 18 lat        
i pos iada 5 świa towych 
patentów medycznych. 

 

Wsparcie holistyczne
Sygnał BEMER ma pozytywny wpływ na całe ciało konia i skutecznie stymuluje 
przywspółczulny układ nerwowy znany również jako „rest and digest system” (system 
odpoczynku i trawienia), który odpowiedzialny jest za metabolizm, odpoczynek                    
i gromadzenie rezerw fizycznych ( UNIVERSITAT MAILAND, 2018). Zastosowanie BEMER 
HORSE przed treningiem, jazdą wyczynową lub transportem pomaga w wyciszeniu             
i ochronie konia. Dzięki zastosowaniu technologii  BEMER HORSE twój koń odniesie 
korzyści z szybszej regeneracji ogólnoustrojowej, regeneracji tkanki mięśniowej oraz 
wydajniejszego nawodnienia, odżywienia i natlenienia wszystkich komórek. 
 

 
 

Od 2019r BEMER Int.AG jest sponsorem  
tytularnym prestiżowego cyklu zawodów  
„Riders Tour” w Niemczech

 
   OBEJRZYJ: 
   Co jeszcze możesz dać swojemu Koniowi dzięki  
   nowoczesnej technologii BEMER HORSE. 
   📺  YT: https://youtu.be/258HY40VW-E

Dla kogo stworzona została  
technologia BEMER HORSE:
1. Właściciele koni i koni wyścigowych
2. Fizjoterapeutów
3. Weterynarzy
4. Chirurgów zwierzęcych
5. Właścicieli stajni i klubów jeździeckich
6. Jeźdźców sportowych

https://youtu.be/258HY40VW-E


 
Prosta i przyjazna obsługa             
BEMER HORSE: 

• Optymalnie dopasowuje się do 
rozmiarów konia


• Opracowany i wyprodukowany 
zgodnie ze standardami 
urządzeń medycznych 


• Bezprzewodowa technologia - 
zintegrowana bateria i 
jednostka sterująca 

• 3 różne intensywności leczenia 
w zdefiniowanych programach 
(5/10/15 minut) 


• Prosta, intuicyjna obsługa

• Zmywalny i łatwy do 

czyszczenia

• Solidny i trwały zaprojektowany 

do wymagań codziennego 
stosowania w każdej stajni 

• Bardzo lekki i elastyczny 
zapewniający maksymalny 
komfort podczas stosowania


• Prosty, elastyczny, przenośny 
pokrowiec do urządzenia


• 2+1 lata gwarancji jako 
świadectwo producenta w 
jakość produktu 

Cena zestawu brutto: 4090 Euro 
Cena zestawu netto: 3325 Euro


