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BioEnergiser D-tox Spa 
-elektrolymfahoito

Kipu 

Arkuus 

Jäykkyys 

Turvotus

Parantaa verenkiertoa 

Nostaa kehon lämpötilaa 

Rentouttaa lihaskudoksia 

Parantunut verenkierto 

         Ennen hoitoa                        15 minuutin kuluttua

Kliinisten kokeiden tulokset 

Psoriasis Myönteinen hoitovaste 80 %:ssa tapauksista 

Ihottuma Myönteinen hoitovaste 70 %:ssa tapauksista 

Jalkojen turvotus Myönteinen hoitovaste 95 %:ssa tapauksista 

Imunestekierron häiriö eli lymfedeema
Myönteinen hoitovaste 95 %:ssa tapauksista 
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Liikahikoilu Myönteinen hoitovaste 90 %:ssa tapauksista 

Imukudosten detoksikaatio eli myrkkyjen poistuminen kehosta 
Myönteinen hoitovaste 95 %:ssa tapauksista 

____________________________________________________________________________

Lääkärin mielipide 

Tohtori Mark Draper valmistui lääkäriksi Guys Hospital 
Medical  School  -nimisestä  korkeakoulusta,  minkä 
jälkeen  hän  on  26  vuoden  ajan  harjoittanut 
ammattiaan  keuhkosairauksien,  hematologian  ja 
yleislääketieteen  parissa  perehtyen  lisäksi 
anestesiologiaan,  naistentauteihin  ja  synnytyksiin 
sekä geriatriaan ja ensihoitoon. 

Havaittuaan  ravinnon  ja  terveyden  välisen  läheisen 
yhteyden  tohtori  Draper  alkoi  tutkia 
ravitsemustiedettä  erikoistuen  täydentävään 
lääketieteeseen.  Hän  pitää  vastaanottoaan  Malvern 
Integrated  Health  Centre -nimisellä  terveysasemalla 
(katso  www.nutrition-matters.co.uk  Individual 
Healthcare)  ja  on  antanut  jo  kaksi  vuotta 

BioNeuropulse-  ja  BioEnergy  D-Tox  -hoitoja.  Hän  tekee  parhaillaan  arviota  näiden 
hoitojen vaikutuksista henkilöihin, jotka ovat toipumassa erilaisista sairauksista. Hän on 
henkilökohtaisesti huomannut, että säännölliset BioEnergy D-Tox -hoidot lisäävät hänen 
energiaansa  ja  auttavat  alaraajojen  turvotukseen,  joka  on  seurausta  pitkittyneestä 
istumisesta,  lentokoneella  matkustamisesta  tai  autolla  ajosta.  Terveydenhoidon 
ammattilaiset  tutustuvat  parhaillaan  tämän  metodin  muihin  sovellusmahdollisuuksiin, 
joita  ovat  jalkojen  liikahikoilun,  ihosairauksien  ja  raajojen  verenkiertohäiriöiden 
(mukaan lukien lymfaödeema) hoito. 

Tohtori  Draper  on  suorittanut  tutkinnon  ravitsemuslääketieteessä,  ohjannut 
ravitsemuslääketieteen jatko-opiskelijoita sekä luennoinut aiheesta säännöllisesti. Hän 
toimii  lääketieteellisenä  asiantuntijana useissa  järjestöissä.  Tohtori  Draper  on  lisäksi 
suorittanut alemman korkeakoulututkinnon eläintieteessä ja toimii aktiivisena jäsenenä 
Englannin ekologisen lääketieteen seurassa.

Hyödyllistä tietoa  

Osana  normaalia  kehon  toimintaa  ihmisen  elimistöstä  poistuu  joka  päivä  myrkkyjä. 
Munuaiset,  maksa,  paksusuoli,  imusolmukkeet,  keuhkot ja  iho poistavat toksiineja  ja 
kuona-aineita.  Toksiineja  on  kaikkialla  arkiympäristössämme:  tupakassa,  alkoholissa, 
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elintarvikkeiden  lisäaineissa,  lääkkeissä  ja  puudutusaineissa,  torjunta-aineissa, 
raskasmetalleissa  ja  teollisuussaasteissa.  Kehomme  tulee  toimia  optimaalisesti  ja 
poistaa  elimistöstämme  nämä  toksiinit,  jotka  ovat  haitallisia  kuona-aineita  ja 
hyökkäävät  immuunijärjestelmäämme  vastaan  saattaen  aiheuttaa  monia  erilaisia 
sivuvaikutuksia kuten uneliaisuutta ja väsymystä, päänsärkyä ja migreeniä, vilustumisia 
ja flunssaa, iho-ongelmia, pahanhajuista hengitystä ja hienhajuongelmia, poskiontelo-
ongelmia;  luetteloa  voitaisiin  jatkaa  pitkälti.  Itse  asiassa  on  olemassa  teoria,  jonka 
mukaan kuona-aineiden poistaminen voisi tiettyyn pisteeseen asti toimia vaihtoehtoisena 
hoitona immuunikatosairauksien ennaltaehkäisyssä. 

Ihmiskeho on hyvin monimutkainen järjestelmä, mutta yksinkertaisimmassa muodossaan 
se on joukko soluja ja kudosta. Solut koostuvat sähkövarauksista ja ihannetapauksessa 
positiivisia ja negatiivisia ioneja on sama määrä. Tässä ’ihanteellisessa’ tilassa ihminen 
on  täydellisessä  tasapainossa  ja  hänen  kehonsa  toimii  poistaen  toksiineja  ja  imien 
itseensä  ravintoaineita  ruoasta,  vedestä  ja  hapesta.  Kun  keho  kärsii  mistä  tahansa 
traumasta, joka voi aiheutua huonosta ruokavaliosta, epäsuotuisasta terveydentilasta tai 
loukkaantumisesta, solujen positiivinen varaus lisääntyy. Tällöin solut eivät toimi yhtä 
tehokkaasti kuin ihannetapauksessa ja toksiinien varastoituminen pääsee käyntiin.  

Myös  liikunnan  puute  edistää  myrkkyjen  kerääntymistä  kehoon,  koska  solujen 
hapensaannin  jäädessä  riittämättömäksi  ei  tapahdu  luonnollista  kuona-aineiden 
poistumista. 

Monia  oppaita  on  kirjoitettu  siitä,  kuinka meidän tulisi  elää  elämäämme tai  ainakin 
parantaa  elintapojamme.  Näyttää  nimittäin  siltä,  että  emme  suorita  tätä  tehtävää 
tehokkaasti.  Useinkaan  emme tajua  asian  tärkeyttä,  ennen  kuin  on  liian  myöhäistä. 
Immuunijärjestelmämme romahtaa ja me sairastumme, yhdellä tai useammalla tavalla. 

Nykyisin, kun terveyttä, ruokavaliota ja elintapoja on tutkittu enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin, on monilla tutkimuksen alueilla osoitettu selvästi, että kehomme tarvitsee 
apua  toimiakseen  riittävän  tehokkaasti  nykyisen  kaltaisessa  elinympäristössä,  jonka 
tilasta olemme suuressa määrin vastuussa. 

Ihmisen ihanteellinen elinympäristö olisi harmoninen, stressitön ja saasteeton. Jokainen 
meistä  hyötyisi,  jos  ruokavaliomme  olisi  hyvä  ja  luonnollisen  tasapainoinen,  jolloin 
elintarvikkeet  eivät  sisältäisi  lainkaan  lisäaineita  eikä  niitä  olisi  millään  tavalla 
prosessoitu.

On sanomattakin selvää, että me emme elä sellaisessa maailmassa.

Myönteiset vaikutukset 

BioEnergiser D-Tox Spa -elektrolymfahoito käynnistää kehon bioenergian tasapainon 
palautumisprosessin. Hoito palauttaa solujen positiivisten ja negatiivisten ionien 
tasapainon, joka puolestaan ’polkaisee käyntiin’ haitallisten toksiinien hajottamisen. 
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Solujen uudistunut tasapaino varmistaa hydraation käynnistymisen, jolloin solut toimivat 
optimaalisesti käyttäen ravintoaineita hyväkseen ja poistaen haitallisia kuona-aineita. 

Tuloksena on niin fyysisten kuin henkisten energiatasojen uudistuminen, mikä synnyttää 
kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

Inrfapunakuvia. 

Infrapunakuvat osoittavat selvästi verenkierron tehostumisen vain 15 minuuttia annetun 
BioEnergiser D-Tox Spa -elektrolymfahoidon jälkeen (oikeanpuoleinen kuva) verrattuna 
ennen hoidon aloittamista otettuun kuvaan (vasemmanpuoleinen kuva). 

Seuraavat kuvat on otettu ns. GDV-menetelmällä (Gas Discharge Visualisation = kaasussa 
tapahtuvan  purkauksen  visualisointi),  jolla  pystytään  määrittelemään  kehon 
bioenergiakenttä. 

GDV-kuva  osoittaa  myös  asiakkaan  energiaprofiilin  hajonneisuuden  ja 
epätasapainoisuuden  (vasemmalla)  ennen  BioEnergiser  D-Tox  Spa  -elektrolymfahoitoa 
sekä parantuneen profiilin (oikealla) hoidon jälkeen. 

Ainoastaan  BioEnergiser  D-Tox  Spa  -elektrolymfalaitteessa  ja  BioEnergiser-metodissa 
käytössä olevan, maailmanlaajuisesti patentoidun QUAVER™-teknologian potentiaalisen 
merkityksen  odotetaan  edistävän  parempien  vaihtoehtohoitojen  kehittämistä  ja 
laajenevan kaikille alueille, joilla näitä stimulaatiohoitoja nykyisin käytetään.

Usein esitetyt kysymykset 

Kuinka kauan yksi hoitokerta kestää? 
30 minuuttia. 

Onko asiakkaalla minkäänlaisia tuntemuksia hoidon aikana? 
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Riippuu tapauksesta. Jotkut asiakkaat tuntevat kihelmöintiä, jota voi esiintyä jaloissa, 
säärissä tai käsivarsissa. 

Onko hoidolla sivuvaikutuksia? 
Ei yleensä. Jotkut asiakkaat ovat kuitenkin kärsineet lievästä päänsärystä tai vähäisistä 
flunssankaltaisista  oireista  hoidon  jälkeen.  Runsas  veden  nauttiminen  hoidon  aikana 
vähentää näitä oireita tai ehkäisee ne kokonaan. 

Tarvitseeko asiakkaan tehdä jotakin hoidon aikana? 
Ei. Asiakas vain istuu ja rentoutuu hoidon aikana. 

Kuinka monta hoitokertaa tarvitaan? 
Alussa  ihanteellinen  määrä  on  kaksi  tai  kolme  hoitoa  viikossa.  Kahden  ensimmäisen 
viikon jälkeen suositellaan yhdestä kahteen hoitokertaa viikossa ylläpitona. 

Onko henkilöitä, joille tämä hoito ei sovi? 
Hoitoa  ei  anneta  epileptikoille,  sydämen  tahdistimen  tai  elinimplantteja  omaaville, 
raskaana oleville,  alle  10-vuotiaille  lapsille  eikä henkilöille,  joilla  on  avohaavoja  tai 
hiertymiä jaloissaan. 

Voiko elektrolymfahoidossa käyttää mitä suolaa hyvänsä? 
Ei.  BioEnergiser  D-Tox Spa -elektrolymfalaitteen mukana toimitetaan vähänatriumista 
suolaa,  jossa  on  60  %  vähemmän  natriumia  kuin  tavallisessa  pöytäsuolassa  ja  joka 
pidentää laitteen induktorin käyttöikää. 

Miksi veden väri muuttuu? 
Sähköä  johtavan  induktorin  ja  suolavesiliuoksen  välillä  tapahtuu  reaktio,  joka  antaa 
vaalean oranssin/keltaisen sävyn vedelle.  Tämä on luonnollinen tapahtuma ja johtuu 
siitä, että sähkövirta erottaa natriumin suolasta. 

Miksi veden pinnalla kelluu sakkaa? 
Tämäkin voi johtua sähköä johtavan induktorin ja suolavesiliuoksen välisestä reaktiosta. 
Kyse voi olla myös imusolmukkeista, hikirauhasista ja/tai huokosista peräisin olevasta 
sakasta. 

Asumme kovan veden alueella; onko tällä seikalla merkitystä hoidon kannalta? 
Kyllä,  kovan  veden  alueella  ohjeen  mukaista,  veteen  lisättävää  suolamäärää 
pienennetään.  Lisääntynyt  kalkkipitoisuus  kovan  veden  alueella  saa  laitteen 
hälyttämään, jos suolaa lisätään suositeltu määrä (täysi mittalusikallinen). 

Miten laitteesta tulee huolehtia? 
Muista  huuhdella  metallinen  induktori  lämpimällä  vedellä  ja  kuivaa  se  huolellisesti 
jokaisen  käytön  jälkeen.  Erityisesti  induktorin  puhdistamiseen  tarkoitettua 
puhdistusnestettä on saatavana erikseen (katso varaosat). 

Kuinka kauan induktori kestää? 
Yleensä  30-50  hoitokertaa.  Kun  induktori  on  ’lopussa’,  se  lakkaa  yksinkertaisesti 
toimimasta eikä vedessä tapahdu enää värimuutosta.
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Käytön esteet ja varoitukset 

Elektrolymfahoitoa ei tule antaa: 

• asiakkaille, joille on asennettu sydämen tahdistin 

• epilepsiaa sairastaville asiakkaille 

• raskaana oleville, ellei lääkäri toisin määrää 

• alle 5-vuotiaille lapsille 

• asiakkaille, joille on asennettu implantteja 

ÄLÄ upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. 

Käyttäjien kokemuksia

”En pysty alkuunkaan kuvailemaan, kuinka paljon paremmaksi nykyisin tunnen oloni –  
olen kärsinyt kroonisesta uupumusoireyhtymästä jo yli kuusi vuotta. BioEnergiser-
elektrolymfahoito on merkinnyt valtavaa muutosta kohdallani – olin täysin vakuuttunut 
asiasta jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen, koska tunsin oloni niin paljon paremmaksi  
seuraavana päivänä. Oloni on vain kohentunut jokaisen seuraavan hoitokerran myötä. 
Krooninen uupumusoireyhtymä on hyvin moninainen sairaus, johon liittyy joitakin hyvin 
outoja oireita. Olen kuitenkin kokenut terveydentilani kohentuneen monella tavalla ja 
siksi olen ikuisesti kiitollinen saamastani tilaisuudesta kokeilla BioEnergiser-
elektrolymfahoitoa omalla kohdallani.” 

S. F. (Dorset)

”Olen monien vuosien ajan kärsinyt fibromyalgiana tunnetusta sairaudesta. Tätä 
kroonista tautia ei vielä täysin tunneta, mutta sen oireisiin kuuluvat särkyinen 
uupumus, univaje, aamujäykkyys, päänsäryt ja masennus. Heti ensimmäisestä 
BioEnergiser-elektrolymfahoidosta lähtien oireeni ovat alkaneet helpottaa, ja nyt 
tunnen voivani paljon entistä paremmin. Kärsittyäni niin pitkään tästä sairaudesta olin 
unohtanut, miltä tällainen hyvävointisuus tuntuu, kun energiatasoni ovat korkeammalla 
kuin vuosiin.” 

L. C. (Gloucester) 

”Ihanan rentouttava kokemus. Hoidon jälkeen kehossa virtaa aivan uusia energiatasoja.  
Jokaisen  hoitokerran  jälkeen  tunnen  itseni  hyvin  onnelliseksi.  Olen  ihan  koukussa 
elektrolymfaan.” 
J. K. (West Midlands) 
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”Olen  joutunut  elämään  psoriasiksen  kanssa  noin  15  vuotta.  Nyt  olen  31-vuotias.  
Vaivani alkoi päänahan kutiamisesta, joka vähitellen levisi kyynärvarsiin ja sääriin sekä  
eri  puolille  ylävartaloa  ja  raajojen  yläosiin.  Alkuun  lääkärini  kokeili  erilaisia  
steroidittomia  tuotteita,  joista  oli  parhaimmillaankin  vain  vähän  apua.  Muutaman 
vuoden kuluttua olin siirtynyt erilaisiin steroidivoiteisiin ja 
-liuoksiin, joista niistäkin oli vain vähän apua. 

Huhtikuussa  2005  tapasin  Oxfordshirestä  kotoisin  olevan,  Sharon  Hagen  -nimisen 
vaihtoehtoterapeutin,  joka  selkävaivaani  hoitaessaan  antoi  minulle  D-tox  -esitteen 
psoriasikseni  vuoksi.  Vaikka  olinkin  alkuun  hyvin  epäilevä,  sain  hämmästyksekseni  
huomata kolmen viikon aikana saamieni kuuden ensimmäisen hoidon jälkeen, kuinka  
psoriasikseni alkoi hellittää. En tiedä yhtään tuotetta tai hoitoa, joka olisi tehokkaampi 
kuin D-tox Spa -elektrolymfa. Se todella vaikuttaa psoriasista parantavasti, sillä sen 
myötä  ihottuma-alueet  ovat  pienentyneet  ja  useat  ihottumaläikät  ovat  kokonaan 
hävinneet suhteellisen lyhyessä ajassa.” 
P. McB. (Oxfordshire)

Lisää käyttäjien kokemuksia

”Kilpailen lajissa nimeltä full contact -potkunyrkkeily. Vaikka olen jo 35-vuotias, 
pärjään edelleen todella hyvin lajissani ja voitin Euroopan mestaruuden vuonna 2004. 

Työstressistä johtuen jouduin kokemaan henkisen ja fyysisen romahduksen ja 
välittömästi sen jälkeen olin pakotettu jättämään työni. Kaikki tarmoni tuntui 
kadonneen. Kahdeksan kuukauden kuluttua sain kuulla, että minulla on krooninen 
väsymysoireyhtymä. Kokeilin kaikenlaisia ravintolisiä, koska olin varma siitä, että 
tarmonpuutteeni johtui vitamiinien ja mineraalien liian vähäisestä saannista, mikä 
olikin osittain totta. 

Alettuani käyttää ravintolisiä vointini parani jonkin verran, mutta en edelleenkään 
ollut kunnossa. Tiedän paljon vaihtoehtoisesta lääketieteestä ja tiedän myös, miten 
tärkeää myrkkyjen poistaminen kehosta on. Kuvittelin, että koska olin urheilija ja 
harjoittelin rankasti stimuloiden siten koko kehoani, rasituksen aiheuttama hikoilu sai 
aikaan liiallisten myrkkyjen piostumisen… Mutta kuten myöhemmin sain todeta, tämä 
ei pitänyt paikkaansa. 

Käytettyäni BioEnergiser-elektrolymfahoitoa päivittäin kahden viikon ajan aloin tuntea 
oloni paljon entistä paremmaksi. 

Olin pystynyt raahautumaan treeneihin vain kerran viikossa, mutta yhtäkkiä pystyinkin 
harjoittelemaan neljästi viikossa… 

Kirjeeni on osoitettu kaikille, jotka epäilevät tämän laitteen tehoa… 

Terveisin ja kiitoksin” 

A. E. Norway.
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* * * * *     
”Suhtauduin epäilevästi hoidon tehoon, mutta ensimmäisen hoitokertani jälkeen sain 
kokea 24 tunnin ajan uskomattomia, uusia energiatasoja. Se oli yksinkertaisesti  

hämmästyttävää!”

K.S. (South Staffs) 

* * * * *  
”Olen nyt käyttänyt BioEnergiser D-tox -laitetta jonkin aikaa ja olen aina hämmästynyt 
siitä, miten nopeasti kipuni ja särkyni häviävät. Välillä teen sen virheen, että jätän 
hoidot väliin, jolloin kivut ja säryt alkavat vääjäämättä palata. En todellakaan tiedä, 
kuinka nykyisin pärjäisin ilman BioEnergiser-laitetta.”

M. K. (Poole) 

____________________________________________________________________________

Lääketieteellinen tausta 

(Tri Roberto Ciaff puhuu BioEnergiser D-tox Spa -elektrolymfalaitteesta, joka on 
tarkoitettu kivun ja väsymyksen itsehoitoon.)


