Sodobne oblike alternativnega zdravljenja
za individualno in poslovno rabo

Samo 12 minut na dan za sprostitev, vitalnost in dober občutek.
Prišli ste do vrhunskih izdelkov z edinstveno kombinacijo osmih priznanih terapevtskih
tehnik, ki delujejo kot učinkovita podpora vitalnosti, zdravju in imunskemu sistemu!

Glasbena terapija, Terapija z pulzirajočim , elektromagnetnim poljem, Terapija z vibracijami,
Tono terapija, Zvočna terapija, Mikro masaža, Sprostitvena terapija, Terapija z daljno
infrardečo svetlobo (FIR)
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Načini delovanja lLifeSOMM sistema
za izive današnjega časa
Logika SOMM alternativne sodobne terapije (SOMM = senzorno-nihajna multi-modulacija)
Alternativna Terapija SOMM temelji na sinergijskem učinku, fino nastavljenih osmih terapijah v
realnem času, ki delujejo tako na fizično kot na mentalno telo in dušo.
Pet načinov delovanja sistema omogoča, da se funkcije telesa, uma in duše v nekaj minutah vrnejo
v ravnovesje in harmonično delovanje.
1. Globoka sprostitev
Da bi metoda delovala, je potrebno telo najprej sprostiti. Posebej izbrana glasba sprosti dušo in duha
ter omogoči telesu, da v visokem sproščenem stanju sprejme učinke ostalih v blazini vgrajenih terapij.
2. Spodbujanje energije, dihanja in krvnega obtoka
Magnetna resonanca spodbuja delovanje celic ter s čimer spodbuja neposreden dvig celične
energije. Viške celičnih energij imunski sistem porabi za njegovo delovanje. Z magnetno resonanco
spodbujeno uravnavanje vegetativnega sistema pripomore k regeneraciji in vitalnosti celotnega
organizma. Spodbujena presnova, cirkulacija in povečana vsebnost kisika v tkivih omogoča telesu, da
ponovno vzpostavi njegove fundamentalne mehanizme delovanja.
3. Osvobajanje blokad, sproščanje energije v pretok
Le prosti pretok energije omogoča telesu, da deluje dobro. Zato je pomembno, da se vsa zadržana ali
blokirana energija sprosti in vrne v obtok organizma. S tem se sprostijo tudi fizične in duševne
napetosti, kar pripomore k mentalni, fizični in duševni gibljivosti telesa in uma. Zmanjšajo se napetosti
in bolečine, ki jih povzročajo blokade in s tem povezana vnetja. Zvok, ton, vibracije in mikro masaža
so pripomočki, ki pomagajo razrešiti obstoječe fizične in psihične blokade. Funkcionalni tokokrogi v
telesu se ponovno oskrbijo z energijo.
4. Podpora razstrupljanju
Daljno infrardeče toplotno sevanje (FIR) med drugim raztopi pline in toksine, kapsulirane v
molekulah vode, ter pospeši izločanje le teh. Hipertermija učinkuje na bakterije in viruse ali močno
zavira njihov razvoj. FIR ima analgetični učinek pri različnih vrstah bolečin. Pozitivno vpliva na
kardiovaskularni sistem, dihalne poti, uravnavanje ravnovesja vode in elektrolitov telesa ter na
delovanje ledvic in drugih žlez. Zmanjša mišične napetosti, živčno razdražljivost in preobčutljivost.
Poveča se presnova telesa .

5. Obnovljena samoregulacija - regeneracija
Z iLifeSOMM se vzpostavi naravno ravnovesje v avtonomnem živčnem sistemu, ki skrbi za dobro
razmerje med akcijo in počivanjem (regeneracijo). Ta funkcija poveča odpornost na stres, s čimer
lahko telo deluje precej bolje v aktualnih stresnih položajih in situacijah, kar doprinese k zmanjšanju
učinkov stresa na psihofizično telo. Posledično to pomeni boljšo regeneracijo in vitalnost. Telo se lahko
ponovno samouravnava, sredstva za regeneracijo in zdravljenje so spet na voljo.
Procesi zdravljenja lahko učinkovito potekajo le, če je avtonomni živčni sistem uravnotežen in je
parasimpatični živčni sistem (regeneracija) bolj aktiven od simpatičnega živčnega sistema (akcija).
iLifeSOMM lahko v samo nekaj minutah podpre naravne funkcije telesa, globoko sprostitev,
pospeševanje presnove, povečanje energije, pospeševanje pretoka energije s sproščanjem blokad in
razstrupljanjem, ki so osnovni pogoj za procese zdravljenja in regeneracije ter ponovne vitalnosti.
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Osem dimenzij s sinergijskim učinkom
Glasbena terapija
Pri receptivni glasbeni terapiji (pasivno zaznavanje glasbe), je mogoče terapevtski učinek doseči s
ciljno izbrano posebej sestavljeno glasbo za iLifeSOMM. Ta omogoča telesu, da se globoko sprosti,
kar je osnova za obnavljanje, ohranjanje in spodbujanje duševnega, fizičnega in duhovnega zdravja.
Terapija z pulzirajočim elektromagnetnim poljem
Sistem iLifeSOMM uporablja najbolj razširjen in uspešen postopek terapije z magnetno resonanco na
svetu, ki ga je razvila skupina medicinskih strokovnjakov, biologov in fizikov pod vodstvom g. Andreasa
Günterja že v 90. letih prejšnjega stoletja. G. Andreas je razvil tudi ta SOMM sistem.
Generator magnetnega polja v sistemu iLifeSOMM uporablja specifične frekvenčne snope (zrcalne
žagaste impulze), ki so oblikovani po vzoru narave, da bi ustvarili nizkofrekvenčno in nizkoenergijsko
elektromagnetno polje, ki se nežno prenaša na organizem s pomočjo inteligentne tehnologije tuljave.
Terapija z vibracijami
Ker je človeški organizem sestavljen iz najmanj 70 % tekočine, so podani optimalni pogoji za prenos
vibracij. Občutljive in usmerjene vibracije sistema iLifeSOMM povzročijo vibriranje vsake od približno
70 milijard celic v celem telesu in delujejo kot ojačevalnik za komaj slišne, a intenzivno zaznavne
frekvence. To lahko med drugim sprosti fizično napetost in krče ter sprosti energijske blokade.
Tono terapija
Toni in zvoki, posebej izračunani za aplikacijo iLifeSOMM, ter posebej sestavljena glasba z vnaprej
določenimi frekvenčnimi komponentami povzročijo, da vsi ali samo izbrani deli telesa vibrirajo v skladu
z zakonom resonance.
Zvočna terapija
Računalniško voden večkanalni sistem upravlja tri aktuatorje (vzbujevalnike zvoka), ki s pomočjo
zvoka, zvena in glasbe prenašajo nežne mikrovibracije preko natančno izračunanih resonančnih teles
v naše telo. Delujejo v infrardečem, slušnem in ultrazvočnem področju.
Mikro masaža
Masaža v najširšem pomenu je eno najstarejših zdravil, ki jih pozna človek. Področje mikromasaže
sistema iLifeSOMM se razteza od izbranega predela telesa čez celoten organizem. Mikromasaža
deluje tudi na sproščanje psihičnih težav.
Sprostitvena terapija
Celota naštetih posameznih procesov, ki so popolnoma usklajeni z oktavanjem, to je prepolavljanjem
ali podvajanjem posameznih frekvenc in vzorcev vibracij v iLifeSOMM, pripelje do sprostitvene reakcije
celotnega organizma v samo nekaj minutah.
Terapija z daljno infrardečo
Daljni infrardeči toplotni žarki (FIR) so del naravne sončne svetlobe, ki natančno ustreza
toplotnemu sevanju človeškega telesa. Zato lahko ti daljni infrardeči žarki prodrejo v telo 5-7 cm
skozi kožo, celice in tkiva, kot so koža, mišice, krvne in limfne žile, pa se segrejejo. "Resonančna
absorpcija" daljnih infrardečih žarkov s strani naših telesnih celic ustvarja učinke vibracij in rotacije na
molekularni ravni, kar povzroči cepitev molekul vode, napolnjenih s toksini, na fiziološki ravni (detox).
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OSNOVNA RAZLIČICA (basic)
Avtomatsko in enostavno delovanje po uri
organov (po kitajski medicini)
Jedro sistema je avtomatski program, ki vsaki dve uri
izvede najboljši program za trenutno aktivne organe,
glede na čas dneva in notranjo uro organov po
tradicionalni kitajski medicini (TKM).
Vaše osebne nastavitve lahko enostavno shranite za
nadaljnjo uporabo le z dodatkom posameznega
uporabniškega profila.
Dodatna prednost te digitalne različice je možnost shranjevanja posebno prijetnih
programov kot osebnih in priljubljenih. S tem je omogočeno, da se različna programska
zaporedja izvajajo drugo za drugim brez prekinitev, zaradi česar je uporaba sistema še
bolj sproščujoča.
Individualni program za vsakega posameznika
Posamezen program ponuja glede na različico
programske opreme različne podprograme, ki jih je
mogoče ciljno uporabiti glede na potrebe. Parametri
za vibracije, pulzirajoče magnetno polje in daljno
infrardečo se lahko nastavljajo ločeno za vsak od
treh segmentov – zgornji, srednji in spodnji del
telesa.
S programom ritma je mogoče uporabiti program,
določen glede na situacijo, ki je v nasprotju z normalnim biološkim ritmom, kar se lahko
zgodi pri ljudeh, ki delajo v izmenah.
V lokalnem programu je mogoče ciljno podpreti določene predele telesa (glava, telo in
stopala).
V osnovno različico je vključenih vseh 8 terapij sistema ILifeSOMM. Nadgradnja
naslednjih različic Fitnes in profesional je le v programski opremi, z večjo možnostjo
izbire usmerjenih terapij ali funkcionalnosti, ki so seveda pomembna nadgradnja
osnovne različice tako s stališča usmerjene učinkovitosti, kot s stališča učinka.
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Dodaten program fitnes –
za širšo javnost in športne uporabnike
Fitnes program, ki ga vsebuje istoimenska
programska oprema, ponuja skupno devet posebnih
programov za športne in aktivne ali za starejše ljudi.
Ogrevanje, Moč, Eksplozivna moč, Aerobna
vzdržljivost, Anaerobna vzdržljivost,
Kapilarizacija, Tonoliza, Aktivna regeneracija,
Sprostitev
Vsak od navedenih programov ima specifične
nastavitve delovanja sistema SOMM, ki so omogočajo ciljno povečanje določenih
psihofizičnih lastnosti. Programi so bili razviti tako za profesionalne, kot za amaterske
ljubitelje športa.
Z uporabo teh programov športnik pripravi telo na obremenitve, ki ga čakajo pri vadbi ali
na tekmovanju, kar v telesu spodbudi mehanizme, ki omogočajo boljše izkoriščanje
psihofizičnih sposobnosti in s tem boljše rezultate. Programi so pomembni, saj se s tem
poleg povečanja psihofizičnih sposobnosti zmanjša možnost poškodb ter se pospeši
regeneracija in sanacija poškodb, kar pripomore k hitrejšemu napredovanju.

Nekateri izmed programov so splošno koristni za celotno populacijo npr. Aerobna
vzdržljivost, Kapilarizacija, Tonalizacija, Regeneracija in sprostitev. Slednja dva
programa aktivna regeneracija in sprostitev sta še posebej priljubljena in koristna tudi za
starejše generacije.
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Dodaten program profesional –
optimalen za profesionalce in napredne uporabnike
Program oktave in meridiani ima usmerjeno in
učinkovito delovanje na meridiane ali tako
imenovane energetske poti organov.

Po meridianih se ne pretaka samo energija
organa ampak tudi energija naših čustev,
misli in duha. Sistem meridianov povezuje
notranje organe, tkiva in sklepe, notranjost
s površino telesa v organsko celoto. Hkrati
omogoča vitalnim substancam dostop do
vseh delov telesa
Na razpolago imamo 12 ciljno usmerjenih programov za meridiane.
Profesional oprema zagotavlja 60 posameznih frekvenc, v pulznem ali utripnem
vibracijskem načinu po vaši izbiri.
Uporabna možnost je tudi igranje note po oktavi. Natančneje; dostop je možen tudi
preko meridianov, čutnih organov, 5 elementov, odnosov in še marsikaj.
Oktava pomeni nižanje ali višanje osnovne frekvence za polovico. ILife-SOMM digital
ima 5 oktav.
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Analogni iLifeSOMM sistem

ILifeSOMM analog, je predhodna različica od prej opisanega digital modela. Vsebuje vseh 8 dimenzij
oziroma vključenih tehnologij, kot nova različica, s tem, da nima možnosti uporabe nadgradnje na
Fitnes programe. Namesto 5 oktav ima 4 oktave.
Uporabnik ima sicer nekoliko manj možnosti izbire, vendar je za splošno domačo uporabo programsko
več kot dovolj bogata.

Posebna cena s skoraj 50% popustom velja do 31 avgusta oziroma do izrabe
bonusa, ki ga je dalo podjetje ILife na razpolago kot popust.

iLifeSOMM analog 3.1 z vključenimi OKTAVAMI

Cena iLifeSOMM analog 3.1 z OKTAVAMI:
brez DDV
22% DDV
Skupaj
Akcijski kupon za preventivo

8.330,00 €
1.832,60 €
10.162,60 €
4.636,00 €

Cena 5.526,60 €
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V ceno je vključeno:
๏ Brezplačna dostava preko kurirske službe
๏ Montaža in strokovna uvedba v uporabo sistema
๏ Ter nadaljnja podpora s strani strokovnega svetovalca

Možnost dokupa
Prenosna torba
Mere: 74 x 65 x 64 cm (DxŠxV)

Cena
DDV 22,00%
Skupaj

41,67€
9,17€
50,84 €

Cena
DDV 22,00%
Skupaj

60,00€
13,20€
73,20€

Transportna kolesa

Dodatne informacije

Mag.

Peter Černe

Center Revitalizacije d.o.o.
Delpinova ulica 22, 5000 Nova Gorica, Slovenia
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