
Vetenskapens moderna möjligheter gör det möjligt att idag korrigera kroppens
informationsstruktur, vilken är kopplad till kroppens fysiologi.

För att bättre förstå hur viktig detta är, tänk dig att ett piano skapar olika toner vilka
omvandlas till en melodi, och att vi kan höra denna melodi. Men bakom de olika
pianotonerna finns det vibrationer som måste korrigeras ifall melodin blir
oharmonisk . Och det brukar man göra med en stämgaffel som korrigerar
vibrationerna och återställer melodins harmoni.

 På liknande sätt fungerar kroppen. Det finns synliga organ och kroppsdelar och
deras funktioner, och bakom dessa organ och funktioner finns även vibrationer,
vilka förändras om funktionerna blir sämre. Då fungerar Hälsokristallen som en
stämgaffel genom att korrigera kroppens vibrationer och återställa eller förbättra
kroppens fysiologiska funktioner. 

Hälsokristallen är en millimetervågsgenerator (internationell ursprungligt patent nr
EE 05541), placerad i ett vattentätt fodral. Med hjälp av BioTrEM®-teknik har
information, via ett särskilt spektralmönster, uppladdats i kristallen som förbättrar
olika kroppsfunktioner. Kristallen liknar den kristall som finns i Triomed, men i
Triomeden är kristallen  styrd. Hälsokristallerna är enheter utan driftsförsörjning och
är inriktade på konkreta problem.

Kristallerna producerar ultrasvaga vågor. Dessa vågor liknar intensiteten, eller
vibrationerna, i kroppens egna vågor och har en harmoniserande effekt på kroppen.
Detta gör det möjligt att använda BioTrEM-kristallerna både för att upprätthålla
den allmänna hälsonivån och för att aktivera regenereringsprocesser i särskilda
organ och vävnader.

HÄLSOKRISTALLERNA SOM
FÖRBÄTTRAR DIN HÄLSA!

 



Kan förbättra utsöndringen av enzymer i matsmältningssystemet;
 Kan underlätta accelerationen av vävnadsregenerering i organen i mag-tarmkanalen;
 Kan minska svårighetsgraden av inflammationer i matsmältningsorganen;
 Kan underlättar återställandet av den motoriska aktiviteten i mag-tarmkanalen;
 Kan lindra spasmer;
 Kan minska längden och svårighetsgraden av matsmältningssjukdomar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

normaliserar matsmältningssystemets funktioner

VITA BIOTREM KRISTALLEN -

 Informationen på kristallen motsvarar det elektromagnetiska spektrumet för
regleringscentra  i mag-tarmkanalen

Kan aktivera immunsystemet för att bekämpa virus;
Kan öka kroppens motståndskraft mot virus;
 Kan minska längden och svårighetsgraden av virussjukdomar;
 kan användas som ett medel för att förhindra virusinfektioner (ARVI,influensa,
etc.)

1.
2.
3.
4.

korrigerar immunsystemets funktioner (antiviralt skydd)

ANTIVIR BIOTREM KRISTALLEN   -

 Informationen på denna kristall motsvarar det elektromagnetiska spektrumet
(vibrationerna) av det makrofagala systemet och interferoner, vilka är involverade i
kroppens antivirala skyddsreaktioner.

UNIKA MÖJLIGHETER



Kan normalisera blodcirkulationen, immunstatusen och metabolismen i andningsorganen;
  Kan förhindra utvecklingen av luftvägssjukdomar;
  Kan förbättra gasväxlingsfunktionen;
  Kan minska svårighetsgraden av inflammationer och förträngningar i andningsorganen;
   Kan påskynda processerna för regenerering och reparation av vävnader i
andningsorganen;
   Kan lindra larynxa- och bronkiala spasmer;
   Kan underlätta avlägsnandet av slem;
   Kan hjälpa till att bli av med hosta.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

          

korrigerar andningssystemets funktioner  

BREATH BIOTREM KRISTALL  -

   Informationen på kristallen BREATH BioTrEM motsvarar det elektromagnetiska
spektrumet (vibrationerna) för andningssystemets regleringscentra

EFFEKTIVA HÄLSOVERKTYG

 1.

          

korrigerar funktionerna hos utsöndringssystemet (lymfsystem, njurar,
blod, lever, tarmar, hud och slemhinnor) och aktiverar
avgiftningsprocesser i kroppen 

DETOX BIOTREM KRISTALLEN  -

 Informationen i kristallen motsvarar det elektromagnetiska spektrumet för centra
som reglerar utsöndringssystemen och har speciella örtblandningar som har
avgiftande och immunmodulerande effekter.

 1. Kan förbättra utsöndringssystemets funktion: lymfsystemet, njurarna, blodet, levern,
tarmarna, huden, etc.;
 2. Kan aktivera avlägsnandet av toxiner;

 3. Kan underlätta rengöringen av kroppen på cellnivå;    
 4. Kan användas i viktminskningsprogram



Kan hjälpa till att normalisera det känslomässiga tillståndet (vid ångest,                  
 förtvivlan, känsla av tomhet, dysterhet, skuld, hjälplöshet, rädsla);
Kan normalisera det psykologiska och emotionella tillståndet
Kan minska emotionell irritabilitet och aggression;
Kan minska negativa effekter av stressfaktorer.

1.

2.
3.
4.

          

korrigerar det psyko-emotionella tillståndet

ALFA BIOTREM KRISTALLEN  -

   Informationen på kristallen Alfa  BioTrEM motsvarar det elektromagnetiska
spektrumet (vibrationerna) reglerings centrum i hjärnan som ansvariga för psyko
emotionella sfären 

          

korrigerar energin och informationen i immunsystemets funktion
(svampskydd).

EKUPLES BIOTREM KRISTALLEN  -

 Informationen på kristallen motsvarar det elektromagnetiska spektrumet av centra för
cellulär och humoral immunitet som ansvarar för antisvamp-skydd

Kan hjälpa till att normalisera funktionen hos immunsystemets som ansvarar för
svampdödande skydd;

1.

   2. Kan intensifiera processerna för neutralisering och avlägsnande av giftiga ämnen
(avfallsprodukter från svampar) från kroppen;
    3.  Kan påskynda läkningen av skadade slemhinnor, hud (inklusive huden på den
håriga delen av huvudet) och naglar vid svampsjukdomar

MÖJLIGHET ATT ÖVERFÖRA
INFORMATION TILL VATTEN



återställa kroppsvattnets struktur;
aktivera kroppens försvar;
 påskynda regenereringsprocesser;
 minska trötthet;
 förhindra för tidigt åldrande

1.
2.
3.
4.
5.

          

balanserar kroppens vätskor   

AQUA BIOTREM KRISTALLEN   -

  Informationen på kristallen motsvarar kroppens vatten och kan hjälpa till att :

          

normaliserar regenereringsprocesserna i vävnaderna i muskel/ben-
systemet och vävnaderna i rörelseapparaten.

OSTEOSIL BIOTREM KRISTALLEN   -

 Informationen på kristallen motsvarar det elektromagnetiska spektrumet av fibroblaster,
osteoblaster och näringsprocesser i vävnader

 1. Kan normalisera näringsprocesserna i vävnader i muskel/ben systemet;
 2.Kan aktivera regenerering och reparation av vävnader (brosk- och benvävnader);

 3. Kan hjälpa till att återställa strukturen i benvävnaden;
 4.Kan förbättra rörelseapparatens funktionsförmåga

STÄMGAFFEL PRINCIP-
ALDRIG KAN SKADA



 Kan minska blodets viskositet hos personer som lider av trögflytande blod;
 Kan öka syreupptaget i blodet;
 Kan höja nivån av hemoglobin i blodet;
  Kan minska syrebrist i vävnader;
  Kan ha en föryngrande effekt.

1.
2.
3.
4.
5.

          

korrigerar energin i cirkulations- och lymfsystemets funktioner.
   

HEMO BIOTREM KRISTALLEN -

  Informationen på HEMO BioTrEM Kristallen motsvarar blodets elektromagnetiska
spektrum, en speciell örtblandning (inklusive tibetanska örter), medicinska blodiglar och
antihomotoxiska medel med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper. 

korrigerar energin och informationen i urinsystemets funktioner.

NEFRON BIOTREM KRISTALLEN   -

 Informationen i kristallen motsvarar det elektromagnetiska spektrumet för centra för
reglering av urinsystemet.

 1. Kan normalisera blodcirkulationen och metabolismen i urinorganen och förhindra
utvecklingen av urinvägssjukdomar;
2. Kan minska inflammationer och förträngningar i njurarna;
3. Kan påskynda processerna för regenerering och reparation i njurarnas och urinvägarnas
vävnader.

BEKVÄMT ATT ANVÄNDA



kan normalisera mikrocirkulationen i vävnader och organ
Kan normalisera det arteriella blodtrycket;
Kan öka fysisk och mental uthållighet;
Kan förbättra reproduktionsorganens funktion hos män och kvinnor.

1.
2.
3.
4.

          

korrigerar energin och informationen i det kardiovaskulära
systemets funktioner
   

OMEGA BIOTREM KRISTALLEN -

 Informationen i kristallen motsvarar det elektromagnetiska spektrumet av friska
celler och vävnader i det kardiovaskulära systemet

förstärker den antibakteriella immuniteten.

SOLO BIOTREM KRISTALLEN   -

 Informationen på kristallen motsvarar det elektromagnetiska spektrumet av cellulär
och humoral immunitet i kroppen mot virala och bakteriella agenter.

1. Kan aktivera immunsystemet för att bekämpa patogena bakterier (särskilt
stafylokocker och streptokocker);
2.  Kan öka kroppens motståndskraft mot stafylokocker och streptokocker;
3. Kan rensa ut giftiga ämnen från kroppen

STABILT OCH LÅNGVARIG FUNKTION



 Kan hjälpa till att förbättra minnet och behålla stora mängder information;
 Kan påskynda mental bearbetning;
 Kan förbättra förmågan att fokusera uppmärksamhet;
 Kan minska tröttheten;
Kan göra det lättare att studera;
 Kan förbättra psykologiska (emotionella) reaktioner;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

          

anpassar energin och informationen för  kognitiva processer.

   

FRAMGÅNG BIOTREM KRISTALLEN  -

 Informationen på kristallen motsvarar det elektromagnetiska spektrumet av celler
och vävnader i det centrala nervsystemet och förbättrar mental prestation, ger
bättre stressmotstånd och hjälper till att bibehålla en optimal känslomässig balans.

korrigerar energin och informationen i det kvinnliga könsorganets
funktioner

VENERA BIOTREM KRISTALLEN   -

 
.

 1.Kan normalisera blodcirkulationen, immuniteten och metabolismen i de
kvinnliga könsorganen och förhindrar utvecklingen av sjukdomar;
 2. Kan förbättra kvaliteten på sexlivet;
 3. Kan normalisera hormonnivån i hjärnan och hjälper på så sätt kvinnor att
behålla livslusten, uppleva njutning och förbli självsäker och glad.

KAN ANVÄNDAS AV HELA FAMILJEN



Kan förbättra det centrala nervsystemets funktion;
Kan harmonisera barns känslor och beteende;
 Kan förbättra anpassningen till den sociala miljön;
 Kan hjälpa till att upprätthålla mental balans;
 Kan minska ångest och psykisk stress;
 Kan förbättra motoriska- och talets funktioner

1.
2.
3.
4.
5.
6.

          

korrigerar energin och informationen i det centrala nervsystemets
funktioner.

   

DELFIN BIOTREM KRISTALLEN  -

 Informationen i kristallen är en spektralkopia av den elektromagnetiska auran hos en
ammande kvinnlig delfin. Kommunikation med delfiner är känd för att ha en positiv
effekt på den känslomässiga sfären, hjälper till att normalisera hjärnans och
nervsystemets funktioner och aktiverar kognitiva mentala processer.

korrigerar energin och informationen i levern och gallgångarna
samt i tarmens lokala immunsystem

FLORA BIOTREM KRISTALLEN -  

 1. Kan stimulera den antiparasitiska immuniteten;
 2.Kan underlätta rengöringen av mag-tarmkanalen, levern och gallgångarna;
 3. Kan undertrycka aktiviteten av parasiter i mag-tarmkanalen, levern och
gallgångarna;

INGA KONTRINDIKATIONER



används i behandlingen av 
olika patologiska tillstånd hos hundar:

   

HÄLSOKRISTALL  "HAPPY DOG"   -

1. Endokrina störningar (sköldkörtelsjukdomar, diabetes)
2.  Infektionssjukdomar
3. Allergier
4.  Autoimmuna sjukdomar
5.  Förgiftning
6.  Postoperativ period
7.  Återhämtningsperioden efter allvarlig sjukdom
8. Sjukdomar hos gravida hundar, hundar som ammar, valpar i alla ålder.

ÄVEN DJUR KAN FÅ STOR NYTTA



 
REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING AV BioTrEM KRISTALLER

 I. Användning i vatten :
 Placera BioTrEM-Kristall i glaset med dricksvatten under en minut och ta sedan flera klunkar

(direkt efter att vattnet har bearbetats). Denna procedur kan upprepas upp till fyra gånger om
dagen. Användningen av vatten som har laddats med den positiva energin från BioTrEM-

kristallen kan hjälpa till att återställa kroppssystemens normala funktioner.
 

II. Bärande av BioTrEM-KRISTALLER
 
 
 
 

Det rekommenderas att bära BioTrEM-Kristallen på halsen eller armen med början
från två timmar per dag och gradvis öka bärtiden upp till 10 timmar under en period

av 3 veckor. Efter var sjätte dag med BioTrem-hänget, gör en paus på en dag.
Det rekommenderas inte att bära flera BioTrEM-kristaller samtidigt, men man kan
dricka några glas vatten laddat av flera kristaller, och då menas att varje glas har

laddats av en kristall för sig.
 III. Stimulering av området för hydrofila zoner
 

Placera BioTrEM-kristall på en av zonerna beroende på var smärtan sitter. 
Minsta stimuleringsperiod är 60 minuter per dag.

 

HYDROFILA ZONER
 
    

                                                                  Zonen i mitten 
                                                                 av bröstbenet

 
 
 

Zonen i 
armvecket

Handledens zon
 

Kostnad: 950 kr vid inköp av 3 st och mer - 800 kr  


