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1. ПРИЗНАЧЕННя.

Призначений для активної біорезонансної терапії 
(АБРТ), заснованої на генеруванні слабких електромагніт-
них коливань особливої   форми і частоти, які за допомогою 
спеціальних електродів пропускаються через тіло.

Дія приладу спрямована на корекцію гомеостазу орга-
нізму людини і є одним з небагатьох, дієвих способів запо-
бігання хвороби.

Прилад «HOLISTIC MEDBIOTECH APG» призначений для 
використання фахівцями медичного профілю (невропато-
логами, терапевтами, травматологами, педіатрами, уроло-
гами, гінекологами, сімейними лікарями та ін.), фахівцями 
косметичних салонів, масажистами і т.п., а також для са-
мостійного застосування пацієнтами на  дому як домашній 
міні рефлексотерапевт.  Чудові результати отримані при 
лікуванні ангіни, гаймориту, герпесу, молочниці, грипу, 
захворювань печінки, хламідіозу, трихомоніазу, різних ін-
фекцій і глистових інвазій.

Цей пристрій не призначено для лікування усіх хворіб.  У 
кожному конкретному випадку, Ви повинні консультувати-
ся з фахівцем.  Результати індивідуальні.
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Прилад «HOLISTIC MEDBIOTECH APG» надає за-
гально- оздоровчий вплив на весь організм, починаючи зі 
структурно-функціональної одиниці – клітини, і закінчуючи 
органами, системами і всім організмом у цілому.

Кліматичні умови експлуатації приладу: температура нав-
колишнього середовища від +8°С до +35°С; верхнє значен-
ня відносної вологості повітря 80% при температурі 25° С; 
атмосферний тиск 940-1060 ГПа (від 630 до 900 мм рт.ст.).
!!! УВАГА: Ніколи не використовуйте прилад «MEDBIOTECH 
APG», якщо Ви вагітні або носите електрокардіостимуля-
тор.  Оскільки, ситуація із вагітністю просто не дослідже-
на, а електричні сигнали можуть вплинути на правильність 
роботи електрокардіостимулятора, не проводьте експери-
менти на собі!
 

2. АКТИВНА БіОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПія.

В даний час в усьому світі спостерігається тенденція ви-
ходу на перше місце в структурі захворюваності людини 
хворіб, викликаних лікарським втручанням у діяльність ці-
лісного організму - медикаментозним, інструментальним і 
т.д.

Друге місце за даними ВООЗ займають хвороби регуля-
ції: захворювання, пов’язані з порушенням діяльності ре-
гуляторних систем - нервової, ендокринної та імунної - під 
впливом несприятливих чинників навколишнього серед-
овища.

Після багаторічних досліджень вчені з’ясували, що, вияв-
ляється, абсолютно всі живі істоти (в тому числі - мікроор-
ганізми), випромінюють електромагнітні хвилі.  При цьому 
діапазон частот, що випускаються людиною, коливається 
від 1 520 до 9460 кілогерц, а патогени (цвілеві грибки, ві-
руси, бактерії, черви, кліщі) мають діапазон випромінюван-
ня 77-900 кілогерц.

У людини основними джерелами електричних і електро-
магнітних сигналів є:

- м’язова активність, наприклад, ритмічні скорочення 
серцевого м’яза;

- невральна активність, тобто  передача електричних сиг-
налів від органів чуття у головний мозок і передача елек-
тричних сигналів від мозку до виконавчих систем - рукам, 
ногам;  метаболічна активність, тобто  обмін речовин у 
організмі.
У той же час, у багатьох мікроорганізмів - у найпростіших, 

у ряду кишкових паразитів, грибків, бактерій, вірусів від-
сутні нервова і м’язова системи, тому джерелом електрич-
них і електромагнітних полів у них є метаболічна активність.  
Метаболізм або обмін речовин - це те, що відрізняє «живу» 
природу від «неживої».  Рух будь-якої зарядженої частки 
створює навколо неї магнітне поле, скупчення заряджених 
частинок створює електричний потенціал того чи іншого 
знака.  Ці передумови дозволяють підійти до лікування та 
профілактики захворювань не хімічними, тобто  лікарськи-
ми в традиційному розумінні, а фізичними методами.

Життєдіяльність людини, тварин, а також найпростіших, 
бактерій, вірусів супроводжується різними видами елек-
тричної активності.  Прикладами такої активності є елек-
тричні потенціали, що знімаються при електрокардіографії, 
електроенцефалографії.

 Багато захворювань тісно пов’язані з наявністю в організмі 
паразитарних, бактеріальних і вірусних агентів, як інфекцій-
них, так і тих, що живуть в різних органах в стані симбіозу з 
тканинними структурами цього органу.  Для того щоб при-
душити тих чи інших агентів, зовсім не обов’язково вводити в 
організм антибіотики, тобто  використовувати далеко не не-
шкідливі для організму методи хіміотерапії.  Знаючи частоти 
метаболічної активності тих чи інших агентів, можна вплива-
ти на них частотними коливаннями, які будуть порушувати їх 
власні ритми і тим самим пригнічувати їх нормальну метабо-
лічну активність.  Як показують відповідні дослідження, такі 
дії абсолютно нешкідливі для людського організму.  Даний ме-
тод лікування отримав назву активної біорезонансної терапії



Етіологія важких хронічних захворювань таких як: хво-
роба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, СНІД, рак, розсі-
яний склероз, ендометріоз, важких артритів, м’язової дис-
трофії і т.д.  далеко не завжди відома, але існує точка зору, 
що основним фактором патогенезу є приховані паразитарні 
інфекції.  Ми отримали чудові результати при лікуванні ба-
гатьох хвороб, викликаних інфекціями, в тому числі хламі-
діями, вірусами.  Відмінні результати при лікуванні грипу, 
гаймориту, молочниці, захворювань печінки, герпесу, хла-
мідіозу.

За даними ВООЗ основними чотирнадцятьма паразитар-
ними інфекціями на Земній кулі інфіковано 4300 млн. чоло-
вік.  За даними клініцистів, більшість людей в усьому світі є 
носіями прихованої інфекції.

Паразитарними хворобами - називається група заразних 
хворіб, що викликаються найпростішими (амебами, лей-
шманіями, лямбліями, плазмодіями, трепанемами, баланти-
дами, пневмоцистами, токсоплазмами і ін.), паразитичними 
черв’яками (гельмінтами), членистоногими (комахами і клі-
щами), патогенними мікроорганізмами (бактеріями, спіро-
хетами  , риккетсіями - паразитують у вошей, бліх, кліщів), 
патогенними грибками, вірусами.

Прихована паразитарна інфекція не проявляє себе явно, 
і тому залишається поза полем зору лікаря-терапевта або 
інфекціоніста.  Суть цього підходу розкрита в роботах відо-
мого вченого і лікаря-клініциста Hulda Regher Clark.  Осно-
вні положення її роботи були підтверджені накопиченим в 
США і Німеччині клінічним досвідом, в тому числі за участю 
незалежних експертів з Німеччини, такими, як M.Keymer, 
A.E.Baklayan і ін.

Можна боротися з передбачуваними паразитами, вводя-
чи в середину частотного ритму діапазону їх життєдіяль-
ності на 3-5 хвилин сильну перешкоду з великою ампліту-
дою сигналу, нав’язуючи паразиту зовнішній, невластивий 
для нього ритм і викликаючи його інактивацію.

У клітинах органів,паразитів дістати складно, а при по-
паданні їх в кров – паразити знищуються.  Встановлено, що 
знищити паразитів у циркуляції крові можна несинхронною 
перешкодою з частотою 30 КГц, але час впливу потрібно 
збільшити з 3-х до 7-ми хвилин, що відповідає повному 
обороту крові в організмі.  Після такого циклу впливу по-
трібно зробити перерву на 20-30 хвилин і провести другий 
сеанс для знищення паразитів, що повторно розмножилися 
і увійшли в циркуляцію крові. Певні кишкові паразити є 
носіями бактерій і вірусів, які при загибелі «господаря» ви-
ходять в кров.  Тому необхідний ще один цикл впливу.
 

 3. ПРИНцИП РОБОТИ.

Принцип роботи приладу заснований на впливі елек-
тромагнітними коливаннями певної частоти, форми і амп-
літуди, які надають строго вибірковий вплив на різні види 
збудників (гельмінти, грибки, бактерії, віруси, кліщі та ін.).

Спектр випромінювання апарату відповідає спектру ви-
промінювання патогенної (чужорідної) флори слабких 
електромагнітних коливань особливої   форми і частоти, які 
за допомогою спеціальних електродів пропускаються че-
рез тіло.  В результаті такого впливу послаблюються за-
хисні функції патогенних організмів, зменшується кількість 
вироблених ними токсинів і продуктів життєдіяльності.  Що 
в свою чергу допомагає імунній системі організму розпізна-
ти і знизити активність хвороботворної флори, а з часом і 
видалити її з організму.  Повне звільнення організму від ви-
щеназваних агентів відбувається в результаті їх активного 
витіснення біофлорою та інтенсивної елімінації елементами 
імунної системи на тканинному і клітинному рівні.

При клінічних випробуваннях приладу відзначено пози-
тивний вплив на неспецифічні фактори захисту організму - 
адаптаційні реакції.  При цьому для застосування лікуваль-
но-профілактичного приладу «HOLISTIC MEDBIOTECH APG» 
з метою оздоровлення немає абсолютних протипоказань.
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Будь-яка процедура може бути застосована людиною, 
яка вважає себе здоровою, в дозах, рекомендованих в лі-
тературі, самостійно без призначення лікаря.  Більш того, 
можна вживати одну процедуру, а можна поєднувати від-
разу кілька процедур, дотримуючись рекомендацій, без бо-
язні небажаного побічного ефекту впливу.
 

4. ПРОГРАмИ
приладу «HOLISTIC MEDBIOTECH APG» 

Програми вказані в методичних рекомендаціях, розмі-
щених в брошурі.
 

5. ЕЛЕмЕНТИ УПРАВЛіННя і іНДИКАціі  
                 
 

6. РОБОТА З ПРИЛАДОм
«HOLISTIC MEDBIOTECH APG»

Робота з приладом здійснюється в наступному порядку:
1. Підключіть зап’ястні електроди до приладу.
2.  Одягніть електроди на зап’ястя рук, прийміть зручну 

позу.
3.  Увімкніть прилад «HOLISTIC MEDBIOTECH APG» натис-

канням кнопки включення живлення «ON / RESET» - 
включиться дисплей і 3 коротких звукових сигнали, 
якщо не буде обрана програма то прилад вимкнеться 
сам через 10-30 секунд.

Програми вибираються послідовним натисканням 
кнопки «Mode / BANK1» і «Mode / BANK1».

Всі операції керування приладом супроводжуються 
звуковими сигналами.

4. Встановіть необхідний режим роботи (програму) при-
ладу за допомогою кнопки вибору режиму «Mode / 
BANK».  Натисніть кнопку «Start / SET».  Звучать 2 
сигнали і прилад запускає генерацію.  Починається 
відлік часу роботи, світитися синій світлодіод.  На дис-
плеї відображається зворотний відлік часу і вказано 
режим «MODE / Aktiv»

5. Після закінчення 7 хвилин роботи прилад видає один 
звуковий сигнал і переходить до первісного стартово-
го стану з індикацією режиму паузи (світиться номер 
обраної програми, але світлодіод не світитися.).  На 
дисплеї відображається зворотний відлік часу і вказа-
но режим «MODE / Pasiv»

Після закінчення 7-хвилинної перерви автоматично за-
пускається генерація.

Повний цикл процедури полягає: 7 хвилин роботи -7 
хвилин перерви - 7 хвилин роботи - 7 хвилин перерви - 7 
хвилин роботи.  Це класична послідовність роботи з при-
ладами.

Після закінчення повного циклу звучить 3 звукові сиг-
нали і прилад через деякий час відключаться сам, якщо не 
була обрана інша програма.

Для примусового відключення приладу потрібно натис-
нути кнопку Start-Stop.
Особлива увага:

Під час проведення сеансів, а також після, дуже важливо 
дотримуватися питного режиму.  Організм починає інтенсив-
но виводити токсини і шлаки, що утворилися після загибелі 
паразитів.  Вода - найкращий розчинник токсинів і шлаків.  
Рясне пиття (не менше двох літрів в день) допомагає очистити 
організм від отруйних речовин.
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7. ПРОТИПОКАЗАННя

УВАГА: !!! НІКОЛИ НЕ використовуйте антипарази-
тарний ПРИЛАД, якщо ви вагітні АБО МАЄТЕ елек-
трокардіостимулятор.  Оскільки ситуація з вагітністю 
просто не досліджена, а електричні сигнали можуть 
вплинути на правильність роботи електрокардіости-
мулятора, не проводьте експерименти на собі!
 

8. ТЕХНіЧНі ДАНі

Габаритні розміри, мм ...................................... 108х65х27
Струм при напрузі живлення ............... 3 В не більше 30 мА
Середнє напрацювання на відмову ... не менше 10000 годин
Середній термін служби .......................... не менше 5 років
Маса без упаковки ................................... не більше 0,2 кг
Час безперервної роботи приладу ........... не менше 8 годин
Джерело живлення .......... акумуляторна батарея li-lon 3.7 v

9. КОмПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.  Прилад    - 1 шт.
2.  Електроди зап’ястні   - 1 комплект.
3. Електрод активний   - 1 шт.
4.  Інструкція з експлуатації  - 1 шт.

 
10. ТЕХНіЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННя

У приладі встановлена   Li -Ion батарея, зарядка здійсню-
ється від блоку живлення 5 В. Повна зарядка батареї за-
вершена коли вимкнеться індикатор зарядки.

При підключенні зарядного пристрою уважно стежте за 
скосами направляючих роз’єму. Не докладайте зусиль !!!

-  технічне обслуговування та перевірку працездатності 
проводить споживач не рідше одного разу на тиждень;

-  необхідно оберігати прилад від впливу вологи і агре-
сивних середовищ, оберігати від ударів, різкого пе-
репаду температур;

-  очищення зовнішніх поверхонь приладу виробляти без 
використання розчинників і абразивних матеріалів;

-  після експлуатації при тривалому зберіганні прила-
ду, більше 1 місяця, необхідно витягувати з батарей-
ного відсіку елементи живлення.

11.ТРАНСПОРТУВАННя і ЗБЕРіГАННя

-  прилад в упаковці підприємства-виготовлювача дозволя-
ється транспортувати на будь-яку відстань автомобіль-
ним і залізничним транспортом (в закритих транспортних 
контейнерах), авіаційним транспортом (в герметичних 
відсіках літаків), водним транспортом (у трюмах суден) 
відповідно до правил, що діють на кожному з видів тран-
спорту ;

-  правила транспортування приладу в сфері впливу кліма-
тичних факторів повинні відповідати вимогам:

-  температура навколишнього середовища від -5°С до 
+50°С;

-  відносна вологість воздуха100% при температурі +25°С;
-  умови зберігання приладу повинні відповідати вимо-

гам:
-  температура повітря від +5°С до +40°С;
-  відносна вологість повітря 80% при температурі 

+25°С;
-  при тривалому зберіганні рекомендується виймати 

елементи живлення з приладу.

12. ГАРАНТіі ВИРОБНИКА

Підприємство - виробник гарантує відповідність при-
ладу вимогам ТУ при дотриманні споживачем умов екс-
плуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний термін зберігання 24 місяці з дня виготов-
лення.

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня про-
дажу.
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Гарантійне обслуговування припиняється:
- при неправильній експлуатації приладу.
- в разі виходу з ладу через витікання електроліту 

батарей живлення.
- при завершенні гарантійного терміну зберігання, 

якщо прилад не введений в експлуатацію до його 
закінчення;

- при завершенні гарантійного терміну експлуата-
ції, якщо прилад введений в експлуатацію до за-
кінчення гарантійного терміну зберігання.

Протягом гарантійного терміну експлуатації підпри-
ємство-виробник замінює або ремонтує несправний 
прилад при пред’явленні паспорта (інструкції з експлу-
атації) на прилад.

Гарантія не поширюється на елементи живлення і ме-
ханічно-пошкоджені в процесі експлуатації електроди.

Відповідальність виробника обмежується витратами 
на ремонт або заміну (на наш вибір) будь-якої брако-
ваної деталі, не включає в себе випадкові або навмисні 
пошкодження будь-якого типу.

Прилад повинен доставлятися і використовуватися 
відповідно до рекомендацій виробника і інструкції.

Дата введення в експлуатацію :

ПОЄДНАННя РіЗНИХ РЕЖИміВ РОБОТИ 
ПРИЛАДУ HOLISTIC-MEDBIOTECH APG

100 programm
 ПРОГРАМИ ПРИЛАДУ частотного резонансного впли-

ву “ПРИЛАДУ HOLISTIC-MEDBIOTECH APG” (стандартна 
версія для впливу) програми:

1. Протигрибкова Базові частоти.
2. Антибактерійна і антивірусна (ангіна, озноб, 

аденоїди)     
3. Антигельмінтна і антипротозойна (проти най-

простіших).
4. Загальна, що включає антигельмінтну, антиві-

русну (в тому числі вірус папіломи і бородавок), 
антипротозойним   (проти найпростіших)  і анти-
кліщова.

5. Профілактична.
6. Косметологічна.
7. Знеболювальна і протизапальна+ Спортивна 

медицина, лімфодренаж.
8. Протигрибкова,  додаткові частоти
9. Лікування і профілактика опорно-рухової систе-

ми + спортивна медицина, лімфодренаж.
10. Лікування і профілактика хворіб шлунково-киш-

кового тракту.
11. ГРВІ - 1-3 (сумарний набір найбільш актив-

них реперних частот для лікування захворю-
вань верхніх    дихальних шляхів за методикою 
Dr.R.Rife)

12. ГРВІ - 4-6 (додатковий сумарний набір найбільш 
активних реперних частот для лікування захво-
рювань верхніх дихальних шляхів за методикою 
Dr.R.Rife)
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13. Загальна: сечостатеві інфекції, основні частоти
14. Гармоніка 1 (сумарні частоти ідеального здоров’я)
15. Гармоніка 2 (сумарні частоти ідеального здоров’я)
16. programm active «червоний»
17. programm active «помаранчевий»
18. programm active «жовтий»
19. programm active «зелений»
20. programm active «блакитний»
21. programm active «синій»
22. programm active «фіолетовий»      
23. programm active «інфрачервоний»
24. programm active «ультрафіолет»
25. programm active «Y / Y»
26. Програма відновлення очей (Катаракта)
27. Біль у попереку
28. Біль в попереку додаткові частоти
29. Біль в попереку і спазми додаткові частоти
30. Діабет
31. Лімфодренажі
32. Алергія спектр
33. Алергії на пилок
34. Onkology experimental additional frequencies 1
35. Onkology experimental additional frequencies 2
36. Herpes general
37. Herpes general v
38. Herpes general secondary
39. Herpes progenetalis
40. Відновленням печінки Hepatitis A
41. Відновленням печінки Hepatitis B

42. Відновленням печінки Hepatitis C
43. Жовтої лихоманки
44. Шум у вухах
45. Артрит
46. Психологія терапія сумарні частоти 1
47. Психологія терапія сумарні частоти 2
48. Психологія терапія сумарні частоти 3
49. Onkology experimental additional frequencies 3
50. Алкоголізм - 10000
51. Анафілактичний шок - 10000
52. Головні болі
53. Гормональний дисбаланс
54. Стимуляція імунної системи
55. Мігрень
56. Біль загальний
57. Біль дегенеративні процеси
58. Біль інфекції
59. Знеболення місцеве
60. Біль гостра
61. Хвороба Альцгеймера
62. Склероз бічний
63. Апоплексії інсульту параліч
64. Атаксія спастичних
65. Церебральний параліч
66. Судоми
67. Запаморочення
68. Запаморочення додаткові частоти
69. Судоми обличчя
70. Параліч лицьового нерва
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71. Хвороба Меньєра
72. Розсіяний склероз V
73. Розсіяний склероз вторинний
74. Розсіяний склероз затерплі ноги
75. Розсіяний склероз 1
76. Розсіяний склероз 2
77. Розсіяний склероз 3
78. Розсіяний склероз 4
79. Розсіяний склероз 5
80. Розсіяний склероз 6
81. Нервові розлади і нейропатії
82. Невралгія міжреберна
83. Невралгія трійчастого нерва
84. Невроз
85. Паркінсона тремор тимчасове полегшення
86. Хвороба Паркінсона
87. Гальмування і болі
88. Седативний ефект
89. Сонна хвороба
90. Вегетативна дистонія
91. Анкілозуючий спондилоартрит
92. Грижа диска
93. Артрит загальний
94. Люмбаго
95. Кишківник проблеми загальні
96. Дренаж лімфи і Детокс
97. Зняття лімфатичного застою
98. Лімфатичний застій вторинний
99. Лімфатична підтримки

Програма 01 - надає вибірковий вплив на грибкову 
флору:

- актиноміцети
- аспергілли (цвілеві грибки)
- бластоміцети (двофазні грибки, які мають дріжджову 

і міцеліальну фази)
- гістоплазми
- кандиди (дріжджоподібні грибки)
- кокцідіоіди
- нокардии
- мукорової цвіль
Програма 02 - надає вибіркову дію на наступні види 

бактерій і вірусів:
- сальмонели
- шигели
- ешерихії (патогенні або діареєгенні кишкові палич-

ки)
- ієрсинії
- кампілобактерії
- лістерії
- коринебактерії
- бруцелли
- стафілококи
- стрептококи
- легіонелли
- лептоспіри
- вірус грипу
- аденовіруси
- віруси парагрипу
- РС-вірус
- риновіруси
- цитомегаловірус
- вірус Епштейна - Бара
- вірус простого герпесу
- герпес зостер (вірус герпесу 3 типу)
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- віруси бородавок
- віруси папіломи
Програма 03 - надає вибірковий вплив на гельмінти 

і найпростіші.
  Гельмінти:

- нематоди (круглі черв’яки)
- трематоди (сисуни)
- цестоди (стрічкові черв’яки)

 Найпростіші:
- лямблії
- амеби
- трихомонади
- хламідії
- токсоплазми
- трипаносоми
- пневмоцити
- балантидії
- лейшманії і ін.

Програма 04 - надає поєднаний вплив на гельмінти, 
віруси, найпростіші і кліщі.

 Кліщі:
 - злакові кліщі
 - демодекс
 - коростяний кліщ
 - пилові кліщі
Програма 05 – комбінована  програма доктора Hulda 

Regher Clark - надає загальний вплив на всі види пато-
генних організмів.  Рекомендується як профілактичний 
метод впливу при невстановлених збудниках.

Програма 06 - сукупність частот і електричних ім-
пульсів, що впливає на шкірні покриви, тканини, м’язові 
волокна для поліпшення кровообігу, лімфовідтоку, ство-
рює тонізуючий і омолоджуючий ефект.

 

Програма 07 - поєднання частот і електричних ім-
пульсів, що володіють електроанальгезуючим ефектом.  
Спеціальні частоти Dr.R.Rife стимулюючі імунну систему 
+ лімфодренаж відновлення тонусу м’язів.

Програма 08 - додатковий набір частотних програм 
впливу на грибкову флору.

Програма 09 - набір частотних програм Dr.R.Rife для 
впливу на суглоби, сухожилля, кісткові тканини;  часто-
ти, що знищують збудників, які сприяють захворюван-
ням суглобів, + частоти, що сприяють виведенню на-
копиченої молочної кислоти з м’язів з лимфодренажем.

Програма 10 - набір модифікованих частотних про-
грам Dr.R.Rife для впливу на органи системи травлення;  
частоти, що впливають на збудників, які сприяють за-
хворюванням шлунка, кишечника, жовчовивідних шля-
хів (обов’язкове застосування курсу лікування дисбак-
теріозу препаратами за призначенням лікаря).

Програма 11 - сумарний набір найбільш активних 
реперних частот для лікування захворювань верхніх 
дихальних шляхів за методикою Dr.R.Rife (обов’язкове 
застосування препаратів для розрідження мокроти за 
рекомендаціями лікаря + профілактика дисбактеріозу).

Програма 12 - додатковий сумарний набір найбільш 
активних реперних частот для лікування захворю-
вань верхніх дихальних шляхів за методикою Dr.R.Rife 
(обов’язкове застосування препаратів, що розріджують 
мокротиння  за рекомендаціями лікаря + профілактика 
дисбактеріозу).

Програма 13 - сумарний набір найбільш активних 
реперних частот для лікування захворювань сечоста-
тевої системи за методикою Dr.R.Rife з додатковими 
нозодами Dr.  A. Shnayder (обов’язкове застосування 
препаратів за рекомендаціями лікаря + профілактика 
дисбактеріозу).
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Програма 14 - Спеціальний цифровий нозод Dr.  A. 
Shnayder -програма має тільки єдиний справжній резо-
нанс.  При точному відтворенні цього резонансу хвиля 
збігу відповідної людини звільняється від усіх зразків 
хворіб.  Тоді пацієнт буде вільний від інформації про 
всі хвороби і дуже добре захищений.  Під час лікування 
деякі симптоми хворіб можуть проявитися.  Це нормаль-
ний процес, так як при гасінні певного захворювання 
зразок може короткочасно активізуватися.  Ці симптоми 
дуже швидко зникають.  Чим інтенсивніше застосову-
ється ця програма, тим менше симптомів проявляють-
ся, тим стабільніше стан здоров’я пацієнта і тим менше 
він схильний до нових хворіб.  Крім того, поліпшується 
здатність протистояти зараженню від інших людей.

Програма 15 - спеціальний цифровий нозод Dr.  A. 
Shnayder - Фіксує рівень, на якому починається індиві-
дуальна стабільність.

Ця програма має точно таке ж інформаційне значення, 
як і попередня, але ще і рівень гармонії 90%.  Ми визна-
чили гармонію, як відношення наявної в розпорядженні 
інформації та обробленої інформації в певній енергетич-
ній системі або в об’єкті розгляду.  100% гармонії (а це 
ідеальне значення), досягти неможливо.  При досягнен-
ні 100% гармонії це означало б, що в цій системі немає 
більше інформації, яку можна було б обробити.  Іншими 
словами, ця система нейтральна до будь-якої інформації 
та до носіїв цієї інформації і не випромінює коливань.  
Подібне для живих систем неможливо.

Програми 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - про-
грами корекції за допомогою відтворення нозодів кольо-
рів чакр по Dr.А.Shnayder.

Кольори і чакри
Сучасна кольоротерапія в основному вивчає вплив 

кольору на людину.  Вплив сонячного випромінюван-

ня і інших джерел світла, вплив забарвлених предметів, 
зокрема, стін приміщень, картин, меблів, природного 
ландшафту і т.д.  Це питання добре вивчене  і широко 
використовується.

«Голографічна терапія» підходить до цього питання з 
іншого боку, ще мало вивченою сучасною наукою.  Лю-
дина розглядається  як джерело випромінювання світла 
всіх семи кольорів видимого спектру.

Вивчення цієї сторони кольоротерапії почалося в Індії 
щонайменше 4000 років тому.  Джерелом випроміню-
вання світла є чакри.

Чакри випромінюють світло в діапазоні від червоного 
до фіолетового кольорів.  У центрі кожної чакри зна-
ходиться чорна кулька, яка обертається проти годин-
никової стрілки, і як чорна діра поглинає і концентрує 
розсіювання в просторі і в тілі хаотичну енергію.  За 
рахунок обертання вона перетворює її в світло потрібної 
довжини хвилі.

Програма 16 Червона чакра (перша).  Знаходить-
ся в тазової області в районі куприка.  Червоний колір 
забезпечує нам - здоров’я, життєву силу, стабільність, 
процвітання. Недостача червоного кольору, або доміш-
ка в ньому чорного,  може викликати такі захворюван-
ня як: білокрів’я, варикозне розширення вен, депресію, 
імунну недостатність, загальну слабкість.

Програма 17 Помаранчева чакра (друга).  Зна-
ходиться на рівні зчленування крижів і хребта.  Пома-
ранчевий колір забезпечує нам здатність відчувати, від-
чувати задоволення, бути стійким і впевненим у собі.  
Він також забезпечує функціонування репродуктивної 
системи і сексуальний потяг.  Люди, у яких добре функ-
ціонує помаранчева чакра, довго залишаються молоди-
ми, стрункими і активними, незважаючи на вік.  Пома-
ранчевий колір можна розглядати як еліксир молодості.
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   Брак оранжевого може викликати невралгію сіднич-
ного нерва, захворювання статевих органів, сексуальні 
розлади, ожиріння.

Програма 18 Жовта чакра (третя).  Знаходиться в 
районі сонячного сплетіння.

Жовтий колір забезпечує нам почуття впевненості, 
легкості і веселощів, здатність до подолання проблем, 
управління грошима.

Недостача жовтого, або домішка в ньому чорного ко-
льору, може викликати проблеми з печінкою, артрит, 
гастрит, виразку шлунку, відкладення солей на хребті, 
утворення бляшок на кровоносних судинах і поліпів у 
кишечнику.

Програма 19 Зелена чакра (четверта).  Розташо-
вана в області серця.  Зелений колір забезпечує нам 
здатність любити і бути коханими.  Він також впливає 
на здатність приймати цей світ у всіх його проявах, бути 
щасливим і збалансованим.  Неприйняття цього світу і 
образи блокують зелений колір, і в результаті може роз-
винутися серцева недостатність, міжреберна невралгія, 
астма, бронхіт, пневмонія, і навіть рак грудей.

Програма 20 Блакитна чакра (п’ята).  Розташо-
вана в районі шиї.  Блакитний колір забезпечує здат-
ність чути і говорити, співати і творити, відчувати час і 
простір.  Недостача блакитного кольору, або домішка в 
ньому чорного, може привести до виникнення сколіозу, 
запалення гланд, гіпер- або гіпофункції щитовидної за-
лози, мігрені, інсульту.

Програма 21 Синя чакра (шоста).  Розташована в 
центрі голови.  Синій колір забезпечує нам здатність ба-
чити, мати хорошу пам’ять, логічно мислити і знаходити 
рішення в будь-якій ситуації. Брак синього, або домішка 
в ньому чорного,  може викликати пухлину мозку, не-
рвові розлади, сліпоту.

Програма 22 Фіолетова чакра (сьома).  Розташо-
вана в «короні» голови. Фіолетовий колір забезпечує 
нам здатність знати і вчитися, дає можливість відчувати 
зв’язок з космосом і енергоінформаційним полем Зем-
лі та інших людей.  Дає мудрість і інтелект, духовність 
і широке сприйняття.  Недостача фіолетового кольору, 
або домішка в ньому чорного, викликає енергетичні 
проблеми, містичні депресії і фобії.

Відновлюючи роботу чакр, ми зможемо забезпечи-
ти наше тіло всіма необхідними вібраціями.  При цьому 
відновиться нормальне функціонування всіх біохіміч-
них процесів.  Відновиться баланс між усіма органами 
та системами.  Тіло помолодшає, з’явиться активність і 
бажання діяти.  Покращиться пам’ять, розвинеться ін-
телект.  Розправить крила любов до себе, до людей, до 
природи, до Бога.

Програма 23 інфрачервоний, додатковий діапа-
зон сприйняття

Програма 24 ультрафіолет, додатковий діапа-
зон сприйняття

Програма 25 «Y / Y»

Ця програма порівнює коливання в будь-який енер-
гетичної ситуації, що можна порівняти з встановленням 
рівноваги на вагах.

Внаслідок біополярності людина постійно перебуває 
в напруженому стані, це призводить до процесів підза-
рядки і розрядки і, як наслідок, в просторово-часовому 
відношенні призводить до вироблення хвилі співпадін-
ня.  Програма в інверсійному варіанті збігається з домі-
нуючою хвилею співпадіння і гасить її.

Завдяки цьому система наближається до безколи-
вального стану, який стає все більш постійним.  Ця про-
грама універсальна, так як весь опір, який людина ви-
робляє проти всіх інших форм проявлення енергії, веде 
до нуля.



4
                     
Бронхіальна 
астма.

1 день 01
2 день 02 + 11
З день 03
4 день 04 +11
5 день 10
(Сеанс про-
водити 1 раз в 
день)

На 6-10 день 
режими пов-
торити

07 – 
щодня

Передня поверх-
ня грудної клітки, 
особливо область 
грудини і підклю-
чична область.  
А також лопатки, 
вздовж ребер від 
хребта

5
Тонзиліт, 
ангіна, 
фарингіт

01 + 02 – 
2 рази в день
(3 дні поспіль)
04 +11 – 
1 раз в день 
(2 дні поспіль)
10 – 
1 раз в день 
(2 дні поспіль)

06, 07 –
1 раз в 
день

Підщелепна 
область.

Область щито-
видної залози не 
обробляти !!!

6
Гайморит, 
риніт, 
синусит

01 + 02 * – 
2 рази на день 
(2 дні поспіль)
04 – 
1 раз в день 
(4 дні поспіль)
10 – 
1 раз в день (2 
дні поспіль)

06, 07 – 
1 раз в 
день

Спинка носа, на-
вколоносових 
область, область 
брів, подчелюст-
ная область, гру-
дина

7

ішемічна 
хвороба серця 
Кардіоневроз 
(болі в області 
серця)

01 + 02 *  –
2 рази на день 
(2 дні поспіль)
04  – 
1 раз в день 
(4 дні поспіль)
10  – 
1 раз в день 
(2 дні поспіль)

07, 08  – 
1 раз в 
день

Над- і підключич-
на область зліва, 
область грудини 
спереду, ліве пле-
че, ліва рука, ліві 
відділи шийно- 
грудного відділу 
хребта, лопатки

22 23

Завдяки цій програмі можна зупинити і повністю усу-
нути всі нездужання, болі і патологічні процеси.  Якщо 
ми використовуємо цю програму проти певної хвилі 
співпадіння, то ми все-одно охоплюємо рівні коливань, 
які знаходяться між даною та ідеальної хвилею співпа-
діння.  Часте застосування цієї програми не призводить 
до зміни хвилі збіги.  Це випливає з того, що в той мо-
мент, коли проводиться зворотна хвиля, і навіть якщо 
програма вже не діє, організм не повертається знову в 
попередній стан коливання, а приймає інший стан.

Програми з 26 - по 99 є спеціалізованими програ-
мами для допомоги при лікуванні захворювань і усунен-
ня симптомів, відповідних назві програми.

Поєднання режимів роботи
при окремих групах захворювань

1 Захворювання

Використовувані режими

Область тілаПасивні
(долонні) 
електроди

6-ти кон-
тактний 

виносний 
електрод

2

Гострі 
респіраторно-
вірусні 
інфекції

02 – 
3-4 рази в 
день
(2 дні підряд) 
чи
11+12

07 – 
2-3 рази  
в день

Стопи, грудний 
відділ хребта, 
область грудини, 
гайморових пазух

3
                                 
Бронхіти,      
пневмонії   

01 + 02 * –
1 раз в день 
(4 дні поспіль)

10 – 
1 раз в день 
(3 дні поспіль)

07 – 
2-3 рази 
на день
(3 дні по-
спіль)

Передня поверх-
ню грудної клітки, 
особливо область 
грудини і підклю-
чична область.  
А також лопатки, 
вздовж ребер від 
хребта
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8

Нейро-
циркуляторна 
дистонія, 
вегето-
судинна 
дистонія

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10 
(сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

06, 07, 
08, 10 –  
вибірково

Над місцем ло-
калізації болю, а 
також надбрівні 
дуги, виски, по-
тилиця, верхня 
щелепа, комірцев 
зона (шия, плечі, 
лопатки, грудний 
відділ хребта), 
підключична об-
ласть зліва

9 Гіпертонічна 
хвороба

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

06, 07, 
08 – 
вибірково

Область потили-
ці, шиї, грудного 
відділу хребта, 
плечі, кисті рук, 
гомілки ніг.  Про-
водьте процедуру 
по низхідній,  як 
описано вище

10 міокардити

1 день 01
2 день 02
3 день 03
4 день 04
5 день 10 
(сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

07, 08, 
14 –  
вибірково

Над-  і підключич-
на область зліва, 
область грудини 
спереду, ліве пле-
че, ліва рука, ліві 
відділи шийно- 
грудного відділу 
хребта, лопатки

11
Синдроми 
головного 
болю

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10 
(сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

07 – 
основна

06, 08,   
14 –  
вибірково

Волосиста части-
на голови над ло-
калізацією болю, 
скронева область, 
потилиця, шия, 
лопатки, плечі, 
верхній і нижній 
щелепні суглоби, 
лоб, надбрівні 
дуги

12 церебральні 
порушення

1 день 01
2 день 02
3 день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день) 

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

06, 07 –  
вибірково

Паралізовані 
кінцівки, хребет 
від шиї до купри-
ка в поєднанні з 
медикаментозним 
лікуванням

13

Наслідки 
черепно-
мозкової 
травми

1 день 01
2 день 02
3 день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

06, 07, 
08, 14 –  
вибірково

Волосиста части-
на голови над ло-
калізацією болю, 
скронева область, 
потилиця, шия, 
лопатки, плечі, 
верхній і нижній 
щелепні суглоби, 
лоб, надбрівні 
дуги

14

Гастро-
дуоденіт, 
виразкова 
хвороба

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

07, 10  – 
по черзі

Епігастральна 
ділянка.  Верхня 
частина живота 
посередині, пра-
воруч і ліворуч.  
Нижній грудний 
відділ хребта.  
На ділянку лока-
лізації болю

15

Холецистит, 
дискінезія 
жовчно-
вивідних 
шляхів

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

6 -10 день ре-
жими повто-
рити

06, 07, 
10 – 
вибірково

На ділянку ло-
калізації болю.  
Нижній грудний 
відділ хребта
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16 Хронічний 
панкреатит

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

07, 08,
10  – 
вибірково

На ділянку 
локалізації болю.  
Нижній грудний 
відділ хребта

17 Коліти, 
дисбактеріоз

1 день 01
2 день 02
3 день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими по-
вторити

07, 10 –  
вибірково

Верхня частина 
живота посеред-
ині, праворуч і 
ліворуч.
Нижній грудний 
відділ хребта.
На ділянку лока-
лізації болю

18
Паразитарні 
інвазії 
(глисти)

03 – 
1 раз в день 
(щодня або 
через день) 
7 сеансів

04 –
1 раз в день 
(щодня або 
через день)
3 сеанси

07, 08, 
10 –  
вибірково

На ділянку ло-
калізації інвазій, 
проводячи винос-
ним електродом 
у вигляді розкру-
чування спіралі 
за годинниковою 
стрілкою

19
Хронічний 
пієлонефрит, 
цистит

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

07, 08, 
10 –  
вибірково

Область попере-
ку.  
Над ділянкою ло-
калізації болю в 
області живота

20 Простатит

01 + 03 * –
1 раз в день 
(5 сеансів)
02 + 03 + 13 * –
1 раз в день 
(5 сеансів)
перерву 10 
днів, по-
тім контроль 
лікаря і курс 
повторити

06, 07, 
08, 14, 
10 – 
вибірково 
або 
по черзі

Низ живота, над-
лобкова область, 
попереково-кри-
жовий відділ хреб-
та, область про-
межини.
Так як область про-
межини має підви-
щену чутливість, не 
допускати сильного 
поколювання

21 Зниження 
Libido

1 день 01
2 день 02
3 день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)
На 6 -10 день 
режими повто-
рити

06, 07, 
08, 14, 
10 –  
вибірково 
або 
по черзі

Низ живота, над-
лобковая область, 
клубова область 
праворуч і ліво-
руч, поперековий 
відділ хребта

22

Запальні 
захворювання 
гінекологічної 
сфери

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)
На 6 -10 день 
режими повто-
рити. Консуль-
тація лікаря

07 – осно-
вний
 
06, 08, 
14, 10 – 
вибірково

Низ живота, над-
лобковая область, 
клубова область 
праворуч і ліво-
руч, поперековий 
відділ хребта

23

Остеохон-
дроз хребта, 
радикуліт, 
захворювання 
хребта

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)
На 6 -10 день 
режими повто-
рити

08  –  
основний
 
06, 07, 
14, 10 –  
допоміжні

Область попере-
ково-крижового 
відділу хребта, 
область спини, 
тазу, сідниць
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24

Остеоартроз 
суглобів, 
поліартрити, 
захворювання 
суглобів

1 день 01
2 день 02
3 день 03
4 день 04
5 день 10
(Сеанс проводи-
ти 1 раз в день)
На 6 -10 день 
режими по-
вторити

08 –
основний 
3 рази в 
день

06, 07,
14  – 
1 раз в 
день по 
черзі

Область локаліза-
ції болю і пору-
шень

25
Варикозне 
розширення 
вен

01 + 02 –
1 раз в день 
(6 сеансів) 
03 –
1 раз в день 
(2 сеанси)
04 –
1 раз в день 
(1 сеанс)
10 –
1 раз в день 
(1 сеанс) 
перерву 10-20 
днів і курс по-
вторити.  Кон-
сультація лікаря

06, 07, 
08, 14 – 
3 рази на 
день, 
по черзі

Особливо гомілка.  
Стопа від низу до 
верху, а також: 
стегно, попере-
ково-крижовий 
відділ хребта, 
підошва стоп

26 Укуси комах
10 –
1 -2 рази на 
день

07 –
основний 
(3-5 разів 
на день)  

06, 14 –  
допоміжні

місце укусу.  За-
звичай через 10-
20 хвилин змен-
шується набряк, 
почервоніння

27 П'яткова 
шпора

10 –
1 раз в день 
(7-10 сеансів)

07, 08  –  
основні 
(2-3 рази 
на день)  

06, 14  –  
допоміж-
ні, 1 раз в 
день, по 
черзі

Область п’яти, 
стопа.  Особливо 
ретельно область 
локалізації шпори

28 Спайкові 
процеси

10 –
1 раз в день 
(7-10 сеансів)

07 – 
основний
06, 08, 
14, 10  – 
допоміж-
ні, 1 раз в 
день, по 
черзі

Над місцем лока-
лізації спайкового 
процесу

29 целюліт

06, 14  – 
(2-3 рази 
на день)
07, 08 –  
допоміжні

Область 
целюлітних 
порушень

30 Зубний біль

07 – 
основний  
06, 08, 
14, 10 –  
допоміжні

Над місцем
болю

31 мігрень

1 день 01
2 день 02
З день 03
4 день 04
5 день 10 
(сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими по-
вторити

07 – 
основний

06, 08, 
14  – 
допоміжні

Волосиста час-
тина голови над 
локалізацією 
болю, скронева 
область, потили-
ця, шия, лопатки, 
плечі, верхній і 
нижній щелеп-
ні  суглоби, лоб, 
надбрівні дуги.  
Над місцем спаз-
му, локалізації 
болю

32

Невралгія 
лицьового, 
трійчастого 
нервів

04 –
1 раз в день 
(5-7 сеансів)

06, 07, 
08, 14  – 
по черзі

Особливо над-
брівна область, 
вилиці, щелепні 
суглоби, скроне-
ва область, лоб, 
шийний відділ 
хребта
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33 Ниркова 
колька

1 день 01
2 день 02
3 день 03
4 день 04
5 день 10 
(сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6 -10 день 
режими повто-
рити

07 –  
основний 

06, 08, 
14, 10 –  
допоміжні

Область 
попереку.
Над ділянкою 
болю, область 
живота

34 Стрес
10 –
1 раз в день 
(5 сеансів)

07 –  
основний  

06, 08, 
14, 10 –
допоміжні

Скронева область, 
потилиця, шийно-
грудний відділ, 
шия і плечі, 
область лопаток

35

Підвищення 
адаптогенний 
реакцій 
організму, 
корекція 
імунної 
системи

1 день 01 + 14
2 день 02 + 14
3 день 03 + 15
4 день 04
5 день 10 
(сеанс проводи-
ти 1 раз в день)

На 6-10 день 
режими повто-
рити

06, 07, 
08, 14,
10  –  
протягом 
одного 
місяця

Стопи, грудний 
відділ хребта, 
область груди-
ни, гайморових 
пазух, коміркова 
зона, долоні

Робота з програмами Кольори
Підхід, реалізований в програмах - використання но-

зодів кольору для активізації та гармонізації енергетич-
ної системи людини.

Це дозволяє підсилити елементи цієї системи - чакри, 
канали поширення енергії, усвідомити, як працюють 
чакри в конкретних життєвих ситуаціях, і проводити 
корекцію через вплив кольору програми, і самостійне 
представлення кольору.  Можна використовувати для 
швидкого налаштування і активізації чакр, і для по-
слідовної тривалої роботи над собою, розвитку роботи 
чакр і здібностей.

Швидка настройка

 Пройти поспіль по усім чакрам, починаючи з мулад-
хари (червоною), зупиняючись на кожній по 2-10 хв.  
Сприймати колір, і відчувати рух енергії в собі.  Ефект 
від такого налаштування відчує той, у кого розвинена 
чутливість.

Розвиток чакр

За цим методом може займатися людина з будь-якої 
чутливістю.  Якщо пульсація кольору не викликає у вас 
відчуттів, їх можна поступово розвинути, спостерігаючи 
колір, відчуваючи, і представляючи.  За один раз пра-
цювати з 1-2 кольорами.  Дивіться на рух кольору 5-10 
хвилин.

Прислухайтеся до своїх реакцій, відчуттів. Якщо 
з’являються неприємні відчуття - тиск, поколювання, 
біль, позіхання, втома, - спостерігайте їх, по можливос-
ті розчиняйте. Так виявляються ваші енергетичні блоки, 
які гальмують поширення енергії. Відчувайте рух енергії 
по своєму тілу. Думок немає. Працює права півкуля.

Закінчити бажано на відчутті легкості, енергійності.
Після цього уявляєте себе в мильній бульбашці, на-

повненій кольоровою енергією того кольору, з яким ви 
тільки що працювали.  Утримуйте деякий час образ, ко-
лір.  Відчувайте рух кольорової енергії всередині тіла і 
зовні.  У міру виконання цих вправ сила і яскравість від-
чуттів і образів буде весь час збільшуватися.

Таким чином проводиться загальний розвиток чакр.
Можна проробляти різні теми, що стосуються області 

конкретної чакри, підсвідомі опори, що заважають до-
сягненню цілей.  Розвивати в собі потрібні якості, гармо-
нійне ставлення до життя і людей.  Згадувати ситуацію, 
яка вас засмучує, і впливом кольору розчиняти, проми-
вати негативні емоції в грудях, думки в голові, страхи в 
животі.
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Приклад позитивних тверджень (афірмації) по чакр:
Назва чакри Колір чакри Аффірмація (приклад)

муладхара червона я можу постояти 
за свої інтереси

Свадхистхана помаранчева мене радує моя 
сексуальність

манипура жовта я активний, 
енергійний

Анахата зелена я приймаю
і люблю себе

Вішудха блакитна я легко і вільно
висловлюю свої думки

Аджна синя я даю думкам 
свободу

Сахасрара фіолетова
я оголошую про мир 

і гармонію в мені.
Все йде добре

Промовляючи твердження (афірмації), або згадуючи си-
туацію, яка засмучує, сприймайте колір чакри, визначте за 
відчуттями місце, де виникає опір (обурення, незручність, 
неприємне відчуття).  Уявіть, як світло від чакри проходить 
через це місце, промиває його, розчиняє, і насичує енергією.

Робіть це до тих пір, поки не пройдуть неприємні відчут-
тя, у вас з’явиться згода з афірмаціями, нове рішення для 
ситуації, сила, енергія, легкість (можливо, щось одне).

----------------------------------- Увага! -----------------------------------
- При гострих інфекційних процесах режим 02 (антибактеріальна 

програма) проводиться 3-4 рази на день (2 дні поспіль), в залеж-
ності від гостроти самого процесу.

- У разі прийому антибіотиків обов’язково поряд з традиційною ре-
комендованою схемою лікування будь-якого захворювання - до-
дати один раз в день режим 01 (протигрибковий) з обов’язковим 
застосуванням протидисбактеріозних препаратів.

- Для профілактики рекомендується підключати щодня на 7 хвилин 
у вечірній час програми 14 і 15 через день, але не більше 10 днів 
на місяць.

- Застосування апарату Medbiotech APG не замінює традиційного 
лікування захворювань, а доповнює його!


