CO JE TO BIOCON 2000?
Je vám 40 let a víc? Ztrácíte erekci a orgasmy už nejsou to, co bývaly?
Je vám 40 let a míň? Jste po operacích, bolí vás záda a nevíte proč?
Toužíte po dětech a hrozí vám potraty?
Jste po porodech a ztratila se pružnost vaší postavy?
Je ještě dost věcí na které bych se vás mohla takto ptát. A našel by se jen málokdo, kdo by alespoň
sám sobě nepřiznal,že má nějaké potíže, které bych vyjmenovávala. Potíže jsou jedna věc, druhá je
najít nějaké účinné řešení. Když jsem se vydala do Čáslavi na kožní za MUDr.Vacíkem tak jsem byla
nedůvěřivá k přístroji BIOCON 2000 stejně jako po mých otázkách nyní vy. Na trhu je tisíce přístrojů a
přípravků, co podle reklamy umí dělat zázraky a okamžitě vás uzdravit. Proto jsem se rozhodla
nejprve tento přístroj v klidu vyzkoušet a pak se teprve ptát, co dovede. Sestřička mě posadila do
tvrdého „křesla“, dala mi jednoduché instrukce a odešla. Přístroj tiše zavrčel a začal do mé pánevní
oblasti vysílat slabé impulzy. Mé tělo reagovalo vyhledáním si pohodlné polohy sezení. Za 20 minut
„sezení“ se impulzy zvyšovaly tak, aby působily co nejhlouběji do svalů. To, že přístroj svou práci
opravdu odvedl se projevilo až později lehkou únavou v pánevní oblasti.
Zeptala jsem se MUDr.Vacíka co ho vedlo k zakoupení k BIOCONU 2000.
Celý život se vzdělávám ve svém oboru a snažím se lidem, kteří za mnou přichází nabízet to, co by je
skutečně léčilo. Proto u mě najdete moderní přístroje, které má jen málokterá česká nemocnice,či
klinika.Přístrojů BIOCON 2000 je v Česku jen 13. V Praze v Podolí v Ústavu péče o matku a dítě (U
Apolináře) na ně posazují maminky hned po porodu. Tak se předchází všem pozdějším potížím, které
mají ženy,co rodily.
Jsem žena a proto mě zajímala tématika týkající se žen. Pane doktore, jsme sice „křehké nádoby“
ale musíme toho za život hodně vydržet. Co maminy, které nemohou dítě donosit a nebo ženy
s potížemi v sexuálním životě?
Každá žena by si měla svou pánevní oblast opečovávat pravidelným cvičením. Ale někdy ani to
nestačí a nebo z nějakého důvodu cvičit nemohou. Pánevních svalů je 28. Vědomě ovládáme jen dva.
Správným cvičením posilujeme dalších šest. Takže dvacet svalů nám ochabuje a tak se stává příčinou
mnoha dalších zdravotních potíží, které zdánlivě vůbec s pánevní oblastí nesouvisí. Proto je BIOCON
2000 dobrá prevence před početím dítěte i po jeho porodu. Pohlavní orgány ženy jsou velmi
komplikovaný a jemný mechanizmus,který reaguje na každou změnu v pánevní oblasti problémy
v sexuálních potřebách i prožitcích. Takže ochablé svaly mohou být příčinou gynekologických i
sexuálních potíží.
A co muži, pane doktore?
Muži nám sice nerodí, ale bez nich by žádné děti nebyly. Proto i oni by měli dbát na svou pánevní
oblast, protože i zde mohou být ochablé svaly příčinou sexuálních i zdravotních potíží. A žádný
podpůrný lék na zvýšení erekce vám erekci nevrátí. BIOOCOM 2000 vám pomůže nejen s ochablými
svaly, ale i s prostatou a tak máte velkou naději,že vás skutečně vyléčí.

Jak vidím, BIOCOM 2000 má široký záběr na různé zdravotní potíže a přitom člověk přijde, ani se
nemusí svlékat, posadí se na dvacet minut v klidu na zadek, nic ho nebolí a ještě si může číst
noviny. Mohou na BIOCOM 2000 lidé po operacích a lidé, kteří mají problémy s páteří?
Každá operace vám v něčem pomůže, ale taky vám něco poškodí, co už nejde napravit. Omezí vás
v pohybu, máte různé bolesti, co vám brání v cvičení. BIOCOM 2000 za vás odcvičí a tak vám znovu
posílý svaly, které ochably a přestaly plnit svoji úlohu. Impulzy BIOCOMU 2000 jemně vibrují s celou
páteří a tak jí vrací do její původní polohy. U někoho to jde rychle. U někoho pomalu. To záleží na
věku, zdravotním stavu i stavu páteře.

A teď se vás zeptám na inkontinenci, kterou je postižená každá třetí žena a
každý šestý muž ve věku nad 45 let. Je možné těmto lidem BIOCOMEM 2000
pomoci?
Inkontinence moči a stolice je ve většině případů jen následek jiných zdravotních potíží. O některých
jsme zde již spolu mluvili. O dalších si můžete přečíst na www.krása-zdraví.cz – BIOCON 2000 –
nejúčinnější léčba Inkontinence. A protože se vylučování moči i stolice děje v pánevní oblasti, tak vám
zcela logicky vyplyne, že i zde je to právě BIOCON 2000, který je schopný vám hodně pomoci a nebo
vás úplně zbavit těchto opravdu nepříjemných potíží.
Vážení čtenáři Vašeho Infa, jsem velmi ráda, že žiji v době, kdy je možno žít naplno do hodně
dlouhého věku. Kdysi mi bylo třicet a když jsem si v čekárně u lékaře přečetla plakát, co mě bude
čekat, až mi bude čtyřicet, tak mě opravdu přešel smích. Z deseti hrozeb stáří na mě nejvíc zapůsobila
právě inkontinence. Do dnes děkuji všem koním, na jejichž hřbetě jsem se mnoho let vozila. Ani jeden
z nich nebyl BIOCOM 2000, ale pánevní svaly jsem si na nich nacvičila tak, že mi stále slouží dobře.
Pane doktore děkuji vám za váš čas i představení lékařského přístroje BIOCOM 2000.
I já vám děkuji za možnost představit lidem další cestu k jejich zdraví.

BIOCON 2000 – nejúčinnější zpevnění svalů pánevního dna bez namáhavých a zdlouhavých
cvičení.
BIOCON 2000 – metoda vyvinutá ve spolupráci se švýcarskou společností Medistellar
GmbH, která využívá metodu Repetitivní Pulzní Magnetické Stimulace RPMS – tzn. –
neurotréning netrénovaných svalů.
BIOCON 2000 – vaše nová naděje na plnohodnotný život bez inkontinence.
BIOCON 2000 – dárkový poukaz pro vaše blízké k Vánocům i k narozeninám
BIOCON 2000 – u MUDr. Vacíka na kožní ambulanci polikliniky Čáslav Husova 128, tel.
327 316 717 , www.koznicaslav.cz
DAGMARA

