
Systemy brainLight®

Wellness-Lounges • brainLight®-Synchros 
Fotele do masażu • Akcesoria

Na całym świecie wyjątkowy-najlepszy system do relaksacji!

… czysta przyjemność!



REWOLUCJA SZARYCH KOMÓREK

Krótki urlop podczas przerwy obiadowej, redukcja stresu, pozbycie się problemów z koncentracją, pomoc przy nerwowości, 
zaburzeniach snu i problemach z nauką - i to „tylko” dzięki impulsom świetlnym i dźwiękowym! Ale to dopiero początek! 

Neurotechnologia jest wciąż dość młodą dziedziną nauki. Co pociąga Panią w Pani pracy? Co chce Pani osiągnąć, co jest Pani 
celem?

 
Wezwanie Very Birkenbihl: „z posiadacza mózgu stań się użytkownikiem mózgu”. Dzięki systemom audiowizualnym możemy właśnie 

to uczynić. Bardzo intrygujący jest tutaj aspekt odpowiedzialności za samego siebie: dzięki systemom brainLight każdy może osiągnąć 
dokładnie taki stan, w jakim chciałby się znaleźć, co oznacza także porzucenie stanu niepożądanego. W naszej firmie mamy wiele 
 segregatorów pełnych listów od naszych klientów, którzy pełni wdzięczności donoszą, jak bardzo zmieniło się ich życie, odkąd zaczęli 
pracować z systemami brainLight. Są wśród nich dzieci odnoszące lepsze wyniki w nauce, ludzie, którzy w końcu znowu mogą zasnąć, 
zrelaksować się, medytować, a także ci, którzy całkowicie wyzdrowieli. Moim celem jest, aby systemy brainLight stały się standardem. 
Proszę sobie wyobrazić świat, w którym wszyscy ludzie są szczęśliwi i pełni harmonii, byłoby pięknie!

  
O tym, jak ważna jest głęboka relaksacja świadczą statystyki- co roku dochodzi do około 200.000 zawałów serca, z czego 

140.000 jest śmiertelnych. 50% Niemców umiera na choroby układu krążenia. Przez wzrastający stres maleje motywacja ludzi  
i ich zdolność do efektywnej pracy. Jak często powinno się, a przede wszystkim, gdzie można zafundować swemu ciału i duszy 
ten urlop z systemem brainLight?

 
Osobom, które mówią, że są bardzo zestresowane, zalecam poddanie się codziennie przynajmniej jednej sesji brainLight. Istnieją 

systemy do domowego użytku już od 499,80 euro. Poza tym znaleźć można oazy do relaksacji brainLight w niektórych studiach fitness, 
gabinetach kosmetycznych, hotelach, miejscach SPA, ośrodkach rehabilitacyjnych. Bardzo postępowe firmy, dla których liczy się tzw. 
„zarządzanie zdrowiem”, oferują swoim pracownikom przerwy na wysokiej jakości relaks z brainLight, np. Unilever, Rheinenergy, BMW, 
Lufthansa i wiele innych …

 
Mówi Pani, że znane firmy w Stanach Zjednoczonych i w Europie wykorzystują systemy brainLight przed ważnymi negocja-

cjami, męczącymi seminariami, aby ich pracownicy mogli działać bardziej skoncentrowani i zmotywowani, by zwiększyć zdolność 
do nauki. Nasz mózg jest jeszcze mniej odkryty niż Księżyc. Czy zatem mamy do czynienia wyłącznie z pozytywnym działaniem 
systemów na mózg? Ile stymulacji może wytrzymać nasz mózg?

 
Na to pytanie chciałabym odpowiedzieć za Bergerem; dziś w praktyce medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i hedonistycznej 

krystalizują się różnorodne możliwości wykorzystania stymulacji optyczno-dźwiękowych. Jedna z tych możliwości służy podnoszeniu 
osiągnięć- tutaj ważne są techniki relaksacyjne, poprawa pamięci i nowe techniki uczenia się. Innym obszarem ich zastosowania są 
kompetencje umysłowe- mamy tu do czynienia ze zmienionymi stanami świadomości, sterowaną uwagą, celową modyfikacją zachowa-
nia i tzw. mind design’em, który jest pojęciem stworzonym przez badacza i trenera zarządzania Gerda Gerkena. Między tymi dwiema 
opcjami leży otwarta przestrzeń do wykorzystania technik terapeutycznych, w szczególności tych uwzględniających siłę ducha oraz 
psycho- i neuroimmunologię. Należą do nich stymulacje wizualno-dźwiękowe z terapeutycznymi sugestiami, katatymicznym 
przeżywaniem obrazów, aktywnym i pasywnym wizualizowaniem, przeprowadzone samemu, bądź z pomocą trenera, autonomicznie 
czy też z odpowiednimi programami na płytach CD. Reasumując, możemy powiedzieć, że potwierdzone zostało pozytywne działanie 
systemów audiowizualnych. Ostrzeżenia typu „uwaga, nieznane, więc lepiej trzymaj się z daleka!” są bezpodstawne. Wprost przeciwnie- 
wszystkie przeprowadzone dotychczas obserwacje dowodzą, że systemy te potrafią otworzyć przed zainteresowanymi ludźmi nowe 
drogi i możliwości powiększenia ich umysłowego i duchowego potencjału i znacząco wzbogacić ich życie.  

 
W Pani prezentacji internetowej możemy przeczytać: „Jeśli znają Państwo lepszą metodę relaksacji, to proszę ją stosować”. 

To niesamowity postęp, że dzięki technice jesteśmy w stanie optymalnie się odprężyć. Jak szybko możemy to zrobić dzięki Pani 
metodzie i dokąd prowadzi rozwój tych systemów?

Już po ok. 20 minutach stosowania można poczuć się zrelaksowanym. Dr Gene W. Brockopp, badacz z Buffalo w stanie Nowy Jork 
widzi szanse rozwinięcia i kreowania nowych strategii poznawczych przy pomocy systemów audiowizualnych, przez które rozumie on 
techniki wspierające kreatywność i rozwijające funkcje intelektualne mózgu. Łączy się to szczególnie z koherencją półkul mózgowych, 
stymulowanych przez te systemy. Zdolności te wydają się interesujące nie tylko dla artystów, sportowców, naukowców i biznesmenów, 
ale także przykładowo dla pacjentów, którzy za pomocą obrazów i sugestii chcą pozytywnie wpłynąć na swój system odpornościowy. 
W ostatnich latach naukowcom udało się lepiej poznać ludzki mózg niż w całej wcześniejszej historii. Odkryli oni, że mózg jest o wiele 
bardziej złożony i pełen potencjału niż to sobie wcześniej wyobrażaliśmy. Odpowiednie stymulacje mózgu pozwalają bez trudu osiągać 
wspaniałe wyniki jego pracy. Za pomocą tych systemów chciałabym przeprowadzić rewolucję w ludzkiej świadomości.

Jakie zawody związane są z rozwojem i dystrybucją systemów mentalnych i czy istnieją także szanse zawodowe dla kobiet? 
Jakie przyszłościowe zawody powstają dzięki temu rynkowi?

 
Trenerzy mentalni, użytkownicy miejsc wellness, osobiści coachowie, terapeuci mentalni. Jestem pewna, że za parę lat odniesiemy 

porównywalne wyniki z przemysłem solaryjnym: w wielu miastach znajdziemy studia, w których w ciągu pół godziny będziemy mogli 
głęboko zrelaksować się. Także szkoły mogłyby z powodzeniem wprowadzić systemy brainLight- zarówno w ramach relaksacji, jak  
i nauki. Niektórzy trenerzy i prowadzący seminaria stosują już tę technologię w swojej pracy, szczególnie w przypadku treningu  
mentalnego systemy te są znakomitą pomocą dla uczestników. Wykorzystuje się je również pomocniczo w terapii.

Wywiad z Ursulą Sauer, szefową firmy brainLight GmbH, spółki z o.o. pochodzący z książki 
„Motywacja- kobiety niemieckiej ekonomii” (2008); www.we-women.de
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Czas na dobre pomysły

Mózg, jak wiadomo, jest centrum życia  uczuciowego, 
radości, zachowania, sterowania ciałem, zdolności 
 pojmowania, koncentracji, pamięci etc. 

Dotychczas ludzie nie wiedzieli, jak dotrzeć do tego 
najważniejszego organu ciała. Tym bardziej trening 
 mózgu wydawał się niemożliwy.

To już przeszłość! Teraz wykorzystuje się odkryty 
w ostatnich latach potencjał rozwoju i zmian!

Jednym z pierwszych doznań w czasie  stosowania 
brainLight®-Synchro i po zakończeniu sesji jest przyjem-
ne uczucie przepływającego przez mózg ciepła, jego 
dobre ukrwienie. Wzrasta dotlenienie i ukrwienie komórek 
mózgu i przyspieszony zostaje rozkład substancji szko-

dliwych. Czują się Państwo gotowi do działania i zdolni do 
osiągania sukcesów. Odprężenie fizyczne wywołane 
masażem także wpływa pozytywne na mózg. Długotrwałe 
utrzymywanie się tych efektów sprawia, że niektórzy mają 
wrażenie, jak gdyby znajdowali się poza swym ciałem, 
inni przeciwnie- odczuwali jego obecność tak intensywnie, 
jak nigdy dotąd. 

Ta reakcja na nieoczekiwane stany odprężenia przynosi 
odczuwalną ulgę dla systemu nerwowego. Jej przejawem 
jest m.in. długotrwała harmonizacja wegetatywnego 
układu nerwowego, który odpowiedzialny jest za utrzy-
mywanie równowagi metabolicznej i regulację rytmu 
między aktywnością a odpoczynkiem.
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31.10.2008 roku na rynek trafił najnowszy 
produkt firmy brainLight® - relaxTower, dokładnie w 
20. rocznicę założenia firmy. Jako innowator i jedyny 
oferent, przedsiębiorstwo stawia sobie ciągle nowe 
wyzwania rozwijającej się branży wellness. 
relaxTower firmy brainLight® z fotelem 
do masażu Shiatsu gwarantuje  
poczucie głębokiego odprężenia  
w miejscu pracy- już po 
naciśnięciu przycisku. 

RelaxTower firmy brainLight® 
jest rozwinięciem odnoszącego 
sukcesy systemu do relaksacji 
brainLight® „Synchro be com-
plete“ z myślą o jego komercyjnym 
zastosowaniu. Po naciśnięciu 
przycisku użytkownik doświadcza 
perfekcyjnie zsynchronizowanej 
kombinacji umysłowej,  duchowej i fizy-
cznej relaksacji. Najważniejszą częścią  
relaxTower jest komputer wysokiej  technologii, 
który harmonizuje impulsy świetlne i dźwiękowe z falami 
mózgowymi i jednocześnie steruje masażem Shiatsu. 
Technologia relaxTower jest wyjątkowa na skalę 
światową. Mówi o tym Jochen Hufgard, dyrektor brain-

Light® spółki z o.o.: „ Dzięki naszemu  najnowszemu 
produktowi, relaxTower, zyskaliśmy technologiczną 
przewagę na konkurencyjnym rynku wellness.”

Technologia ta wyjątkowo dobrze sprawdza się 
w pracy wymagającej odpoczynku, pozwalając w ciągu 
naprawdę krótkiego czasu uzupełnić brakujące siły. Moda 
na tzw. „turbodrzemkę” (power nap) w pracy staje się 
jedną z bardzo efektywnych form szybkiej regeneracji. 
 relaxTower firmy brainLight® nadaje się do  komercyjnego 
zastosowania w hotelach, studiach fitness,  gabinetach 
kosmetycznych, poczekalniach gabinetów  lekarskich, 

hallach firm, które chcą inwestować w zdrowie swoich 
pracowników i naturalnie w branży wellness. Poza tym 
także prywatni użytkownicy mogą dzięki relaxTower 
profitować z systemów brainLight®, jeśli umieszczą je 

w miejscach, w których pożądane jest odprężenie 
ciała i umysłu.

Korzystanie z brainLight® relax-
Tower  jest bardzo proste: 

użytkow nik siada wygodnie w fo-
telu do masażu, na klawiaturze 
wieży wybiera jeden z 33 pro-
gramów, wrzuca do automatu 
monetę lub kilka monet w 
zależności od długości wybranej 

sesji (10, 20, 30 lub 40 minut), 
zakłada  okulary i słuchawki, po 

czym robi sobie kreatywną przerwę.

Użytkownik zażywa najpierw masażu 
Shiatsu, który rozluźnia napięcia w obszarze 

pleców,  karku, pośladków i łydek. Następnie prze-
niesiony  zostanie za sprawą impulsów świetlnych, muzyki 
i tonów w sferę głębokiego relaksu, by już po kilku  
minutach stać się spokojnym i odprężonym. Jego oddech 
zwalnia się, jest bardziej równomierny. Osoba ta może 
doświadczyć nowej formy fizycznej i mentalnej relaksacji, 
podczas gdy jej duch zdaje się unosić ponad chmurami. 
Przed wewnętrznym okiem powstają  obrazy zmieniające 
się jak w kalejdoskopie, wywołane przez stymulujące 
częstotliwości światła.

Wyzwania każdego dnia przedstawiają się wtedy 
w nowym pozytywnym świetle i towarzyszyć im będzie 
głębokie uczucie błogostanu.

Dystrybutor energii- by tankować siłę na każdy dzień

brainLight®

relaxTower
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Wyjątkowy komfort - 
masaż ramion

Klawiatura zintegrowana  
z wyświetlaczem programu

Zamykany automat  
na monety lub żetony

Oferta wstępna:
Zakres dostawy:
1 brainLight® relaxTower Air PLUS XL z fotelem do 
masażu brainLight® Shiatsu AIR PLUS z masażem ramion:
• 70 programów, okulary do wizualizacji, słuchawki
• automat na monety zintegrowany z wyświetlaczem  
 programu i czasomierzem
• możliwość przyjmowania przez automat monet euro 
 i innych walut lub żetonów
• kolor: tytanowy lub czarny
relaxTower AIR PLUS XL 6.985,30 euro

Nasza oferta leasingowa dla klientów biznesowych:
od 224,43 euro/ m-c przez okres 36 miesięcy.
Okres gwarancji: 2 lata. 
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu 
obejmują dostarczenie, instalację oraz instruktaż.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

OPCJE dla brainLight® relaxTower AIR PLUS XL:
• inny kolor: + 200,00 euro
• czarny kolor przycisków: + 200,00 euro
• bez automatu do monet: – 416,50 euro

brainLight®

relaxTower Air Plus XL

Automat na monety  
lub żetony wskazujący obrót

Dalsze informacje na stronie: www.aufsteller.brainLight.de 



Zakres dostawy:
1 brainLight® relaxTower GRAVITY z fotelem do masażu 
brainLight® Shiatsu GRAVITY:
• 33 programy podstawowe, okulary do wizualizacji,  
 słuchawki
• automat na monety zintegrowany z wyświetlaczem  
 programu i czasomierzem
• możliwość przyjmowania przez automat monet euro 
 i innych walut lub żetonów
• kolor: tytanowy lub czarny
relaxTower GRAVITY 6.664,– euro
Nasza oferta leasingowa dla klientów biznesowych:
od 214,58 euro/ m-c przez okres 36 miesięcy.
Okres gwarancji: 2 lata.
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu 
obejmują dostarczenie, instalację oraz instruktaż.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

OPCJE dla brainLight® relaxTower GRAVITY:
• inny kolor: + 200,00 euro
• czarny kolor przycisków: + 200,00 euro
• bez automatu do monet: – 416,50 euro

Zakres dostawy:
1 brainLight® relaxTower AIR z fotelem do masażu 
brainLight® Shiatsu AIR PLUS:
• 33 programy podstawowe, okulary do wizualizacji,  
 słuchawki
• automat na monety zintegrowany z wyświetlaczem  
 programu i czasomierzem
• możliwość przyjmowania przez automat monet euro 
 i innych walut lub żetonów
• kolor: tytanowy lub czarny
relaxTower AIR 6.188,– euro
Nasza oferta leasingowa dla klientów biznesowych:
od 199,25 euro/ m-c przez okres 36 miesięcy.
Okres gwarancji: 2 lata.
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu 
obejmują dostarczenie, instalację oraz instruktaż.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

OPCJE dla brainLight® relaxTower AIR:
• inny kolor: + 200,00 euro
• czarny kolor przycisków: + 200,00 euro
• bez automatu do monet: – 416,50 euro
• masaż ramion + 300,00 euro

brainLight® relaxTower GRAVITY

brainLight® relaxTower AIR
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Krótkie programy do 10 minut
Program 01: PIERWSZE UŻYCIE: Wprowadzenie + Sposób użycia �R

Program 90: Wykład „Radzenie sobie ze stresem“ z masażem Shiatsu (ze zmianą pozycji) O�R

Program 91: Wykład „Zwiększanie kreatywności“ z masażem Shiatsu (z masażem swing łydek) O�R

Program 92:  Wykład „Wzmacniaj świadomość“ z masażem Shiatsu (z funkcją kołysania) O�R

Program 93:  Wykład „Podstawy i sposób działania systemów brainLight®“ z masażem pleców O�R

Program 94:  Wykład „Nauka z łatwością“ z masażem pleców O�R

Program 10:  Pozytywne afirmacje na początek dnia z masażem pleców O�

Program 11:  Pozytywne afirmacje na wieczór z masażem pleców O�

Program 12: 	 Masaż karku do utworu „Free flow“ O�

Program 13:  Masaż karku do utworu „Chill fit“ O�

Program 14:  Masaż relaksacyjny do utworu „Energy“ O�

Program 15:  Masaż relaksacyjny do utworu „Free Time“ O� 
Program 16:  Krótka medytacja „Czerpanie energii“ N

Program 17:  Krótka medytacja „Bądź silny“ N

Programy 20-minutowe
Program 20:  Masaż pleców do utworu „Fantasy“ O�

Program 21:  Masaż pleców do utworu „Space“ O�

Program 22:  Masaż pleców do utworu „Creativity“ O�

Program 23:  Masaż pleców do utworu „Wellpower“ O�

Program 24:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Deep insight“ �R

Program 25:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Do it“ �R

Program 26:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu: „Świeży i rześki w 15 minut“ ◩R

Program 27: Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu: „Spokojny i zrelaksowany w 15 minut“ ◩R

Program 28:  Sesja muzyczna z utworem „brainFlight“ N

Program 29:  Głęboka relaksacja prowadzona głosem „Podróż przez ciało“ N

Programy 30-minutowe
Program 30:  Masaż pleców do utworu „Sky“ O�

Program 31:  Masaż pleców do utworu „Chill out“ O�

Program 32:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Falling waters“ �R

Program 33:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Freedom“ �R

Program 34:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu  „Ocean“ �R(

Programy 40-minutowe
Program 40:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Wzrost koncentracji“ �

Program 41:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Sukces w życiu“ �

Program 42:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Sukces w sprzedaży“ �

Program 43:  Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Redukcja stresu“ �

Program 44: Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Podróż w świat fantazji“ �R

Funkcja podgrzewania podczas głębokiej 
relaksacji  Program dźwiękowy z masażem, bez okularów do wizualizacji Bez masażu, fotel odchyla się do tyłu

Relaks z muzyką odprężającą
Zastosowanie rozpoczyna się masażem, po czym 
następuje relaksacja z okularami do wizualizacji

Zastosowanie rozpoczyna się masażem, po czym następuje głęboka relaksacja  
z okularami do wizualizacji. Masaż zostaje włączony także przy powrocie do tego,  
co jest „tu i teraz”.

Lista 33 programów podstawowych
brainLight® relaxTower GRAVITY (Producent zastrzega sobie prawo do zmian)

(Drobne zmiany w relaxTower AIR w związku z masażem)
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Odpowiedni do prywatnego użytku w celu relaksacji, 
nauki języków, treningu motywacyjnego i mentalnego itd.

Zastosowanie komercyjne (SPA w hotelach, miejsca 
wellness, studia fitness, wszelkiego rodzaje poczekalnie, 
gabinety lekarskie, kosmetyczne i lecznicze, ośrodki 
fizykoterapii, ośrodki szkoleniowo-seminaryjne): w ramach 
relaksacji, profilaktyki stresu, programów mentalnych  
i programów wellness, itd.

Zarządzanie zdrowiem w firmach: w pokojach do 
drzemania i odpoczynku dla pracowników

Zakres dostawy:
1 fotel brainLight® do masażu Shiatsu AIR PLUS 
z brainLight®-Synchro be complete
4.998,– euro
OPCJA z masażem ramion + 300 euro

brainLight®-Synchro be complete z fotelem 
do masażu brainLight®-Shiatsu AIR PLUS

Nasza oferta leasingowa dla klientów biznesowych:
od 167,43 euro/ m-c przez okres 36 miesięcy.
Okres gwarancji: 2 lata.
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu 
obejmują dostarczenie, instalację oraz instruktaż.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Dekoracyjna kolumna 
nie jest objęta 
zakresem dostawy
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Dekoracyjna kolumna 
nie jest objęta 
zakresem dostawy

Dzięki systemom brainLight® mogą Państwo w 
prosty i przyjemny sposób trenować możliwości 
swego umysłu. Świadomie wejdą Państwo w stan 
 relaksu obejmujący ciało i umysł. Przy regularnym 
stosowaniu lekarze potwierdzają następujące rezultaty:

• głęboki relaks
• redukcja stresu i odporność na stres
• zwiększenie energii życiowej i witalności

• stabilizacja stanu zdrowia
• pobudzenie jasności umysłu i aktywności ruchowej
• wzrost kreatywności i inteligencji

Mogą Państwo regenerować swoje siły np. podczas 
przerwy w pracy. Dlaczego na co dzień nie pozwolić 
sobie na urlop? W przyszłości mogą Państwo zdać się na 
to, by w ciągu naprawdę krótkiego czasu wrócić do 
równowagi po każdej stresującej sytuacji.

Urlop na co dzień – z brainLight®!
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brainLight®-Synchro be complete z fotelem 
do masażu brainLight®-Shiatsu GRAVITY

Zakres dostawy:
1 fotel brainLight® do masażu Shiatsu GRAVITY 
z brainLight®-Synchro be complete
5.474,– euro 

Nasza oferta leasingowa dla klientów biznesowych:
od 183,28 euro/ m-c przez okres 36 miesięcy.
Okres gwarancji: 2 lata.
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu 
obejmują dostarczenie, instalację oraz instruktaż.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Odpowiedni do prywatnego użytku w celu relaksacji, 
nauki języków, treningu motywacyjnego i mentalnego itd.

Zastosowanie komercyjne (SPA w hotelach, miejsca 
wellness, studia fitness, wszelkiego rodzaje poczekalnie, 
gabinety lekarskie, kosmetyczne i lecznicze, ośrodki 
fizykoterapii, ośrodki szkoleniowo-seminaryjne): w ramach 
relaksacji, profilaktyki stresu, programów mentalnych  
i programów wellness, itd.

Zarządzanie zdrowiem w firmach: w pokojach do 
drzemania i odpoczynku dla pracowników

Dekoracyjna kolumna 
nie jest objęta 
zakresem dostawy
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Uwierzą Państwo 
dopiero, gdy sami 
tego doświadczą!

Po zakończeniu programu należy przeznaczyć 
trochę czasu, by powrócić do rytmu codziennego 
życia. Spokojnie podnoszą się Państwo, biorą parę 
głębokich oddechów, zanim wypoczęci i w pełni 
świadomi, oddadzą się Państwo swej codzienności. 

Pisząc do nas, mogą Państwo w każdej chwili podzielić 
się z nami swoimi doświadczeniami.

Życzymy Państwu wiele przyjemności i dobrego 
 wypoczynku z brainLight®-Synchros.

Po zastosowaniu

Dekoracyjna kolumna 
nie jest objęta 
zakresem dostawy
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brainLight®-Synchro be balanced z fotelem 
do masażu brainLight® HEAT'N'ROLL

Zakres dostawy:
1 fotel brainLight® do masażu Shiatsu
z brainLight®-Synchro be balanced
2.490,– euro 
Nasza oferta leasingowa dla klientów biznesowych:
od 84,41 euro/ m-c przez okres 36 miesięcy.

Okres gwarancji: 2 lata.
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Odpowiedni do prywatnego użytku w celu relaksacji, 
nauki języków, treningu motywacyjnego i mentalnego itd.

Zastosowanie komercyjne (SPA w hotelach, miejsca 
wellness, studia fitness, wszelkiego rodzaje poczekalnie, 
gabinety lekarskie, kosmetyczne i lecznicze, ośrodki 
fizykoterapii, ośrodki szkoleniowo-seminaryjne): w ramach 
relaksacji, profilaktyki stresu, programów mentalnych  
i programów wellness, itd.
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Na czym polega działanie 
brainLight®-Synchros?

W latach 60-tych Robert Monroe (USA) rozwinął 
teorię tzw. częstotliwościowej reakcji mózgu, według 
której, w dużym uproszczeniu, ludzki mózg śledzi 
długotrwałe bodźce dźwiękowe lub świetlne, 
powodujące drgania w elektrycznym układzie fal  
o tej samej częstotliwości.

Idąc za antropologiem Michaelem Harnerem, naukowcy 
studiujący szamańskie rytuały odkryli, że podczas  
inicjacji przy uderzeniach bębna dominują indukowane 
częstotliwości theta. To oznacza, że przy wytwarzaniu 
dźwięku o konkretnej częstotliwości (np. za pomocą 
bębna) i ciągłym powtarzaniu go w jednym rytmie, 
dochodzi do zmiany częstotliwości fal mózgowych.  
Zjawisko to wywołują również impulsy świetlne, które 
działają na oko ze stałą częstotliwością.

Nowoczesne badanie efektów rytmicznych impulsów 
świetlnych i dźwiękowych rozpoczęło się w połowie lat 
30-tych, gdy naukowcy odkryli, że fale mózgowe 
synchronizują z rytmem błyszczących stymulacji 
świetlnych. Proces ten nazywa się sprzężeniem. Jeśli 
stroboskop o częstotliwości 10 Hz skierowany jest na 

oko, to na podstawie zapisu EEG można stwierdzić, że 
fale mózgowe osoby poddanej doświadczeniu również 
odpowiadają częstotliwości 10 Hz.

Już w starożytności wiedziano, że połączenie obu 
tych fenomenów służy do wprowadzenia w stan transu. 
Drogą do jego osiągnięcia było rytmiczne bębnienie, 
brzęczenie, klaskanie lub śpiewanie przy migoczącym 
świetle ogniska, świec, pochodni lub podobnych rzeczy.

W naszym dzisiejszym świecie, zdominowanym przez 
technologię, wiedza ta została zrewolucjonizowana 
dzięki mikroelektronice. W latach 80-tych doczekaliśmy 
się pierwszej generacji dzisiejszych systemów audio-
wizualnych. 

Urządzenia te zawierają bogate połączenie tonów, 
akordów i częstotliwości, które wprowadzają użytkownika, 
w zależności od wyboru programu, w bardzo różne stany, 
począwszy od lekkiego odprężenia przez medytację aż 
do ekstremalnych stanów świadomości.
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Siła mentalna pozyskiwana podczas głębokiego odprężenia przejawia się w spokoju i pewności siebie. W życiu 
codzien nym wyraża się w pokonywaniu stresu, w zdolności do koncentracji oraz pozytywnym emanowaniu swą 
osobą. Równowaga wewnętrzna pozwala nam poznać, jak różnorodne jest życie. W tym celu stworzyliśmy Synchro 
be relaxed ze specjalnie zaprojektowanymi programami muzycznymi, językowymi, wizualnymi i dźwiękowymi. W 
dzisiejszych czasach tylko ten, kto nie daje ponieść się emocjom i jest wewnętrznie opanowany, ma największą 
szansę, by swe życie uczynić radosnym i spełnionym.

Absolutna nowość, nasz technologiczny skok kwantowy: 
W wymienionych programach zintegrowaliśmy mowę, 
muzykę, światło i dźwięk, które doskonale harmonizują 
ze sobą. Ponadto w każdym z be Synchro znajdą 
Państwo programy audiowizualne o różnym zasto-
sowaniu, np. do relaksacji, nauki języków, treningu 
motywacyjnego i mentalnego i innych.  

Relaks po naciśnięciu przycisku:

TRENING MENTALNY
be relaxed – Programy do relaksacji
01 PIERWSZE UŻYCIE: 20 min. 
 Wprowadzenie + Sposób użycia
02 Spokojny i zrelaksowany w 15 minut 15 min.
03 Świeży i rześki w 15 minut 15 min.
04 Redukcja stresu  30 min.

be relaxed – MUZYKA RELAKSACYJNA
08 Light  6 min. 
09 Light Relax  12 min. 
10 Space  25 min. 

be relaxed – WYKŁADY
14 Podstawy działania brainLight 9 min. 
15 Radzenie sobie ze stresem 6 min. 

Odpowiednie do prywatnego użytku w różnych obsza-
rach życia w zależności od systemu: relaksacja, 
zwiększenie efektywności czy motywacji. Poza tym 
mogą Państwo połączyć z wybranym programem 
brainLight® własne utwory muzyczne z zewnętrznego 
źródła dźwięku (odtwarzacze CD/ MC/ MP3).

Dostosowany do korzystania równocześnie przez 
dwóch użytkowników
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Zakres dostawy:
1 brainLight®-Synchro z pilotem
1 para okularów do wizualizacji (białe) z regulatorem 
 intensywności
1 para słuchawek z regulatorem głośności
1 zasilacz sieciowy przebadany przez niemieckie 
 Towarzystwo Nadzoru Technicznego (TÜV) ze znakiem 
 bezpieczeństwa GS 
1 adapter z kablem

8 programów tematycznych
50 dodatkowych programów Synchro do odsłuchu z 
zewnętrznych źródeł dźwięku (iPod, odtwarzacz CD). 
Dostosowany do korzystania równocześnie przez 
dwóch użytkowników

499,80 euro

Okres gwarancji: 2 lata.
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Pewna bardzo prosta, a zarazem skuteczna dewiza brzmi: Nieważne, czy wierzysz, że ci się uda czy też nie wierzy-
sz i tak zawsze masz rację! Ta zasada uwidacznia nam, jak ważną rolę odgrywa nasze pozytywne myślenie, które jest 
ściśle związane z wiarą we własne możliwości, z akceptacją samego siebie, z dobrym samopoczuciem, wydajnością 
i radością życia. Synchro be powerful dzięki specjalnie zaprojektowanym programom muzycznym, językowym, 
wizualnym i dźwiękowym pomaga chronić Państwa twórczy potencjał i zamienić go w upragniony sukces.

Efektywność pracy po naciśnięciu przycisku:

TRENING MENTALNY
be powerful – Programy do relaksacji
01 PIERWSZE UŻYCIE: 20 min. 
 Wprowadzenie + Sposób użycia
02 Sukces w życiu 30 min.
03 Wzrost koncentracji 30 min.
04 Sukces w sprzedaży 30 min.
05 Wzmacniaj świadomość 30 min.

be powerful – MUZYKA RELAKSACYJNA
08 brainFlight  23 min. 
09 Atmosphere  30 min. 

be powerful – WYKŁADY
14 Podstawy działania brainLight 9 min. 
15 Nauka z łatwością 8 min. 
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Zakres dostawy:
1 brainLight®-Synchro z pilotem
1 para okularów do wizualizacji (białe) 
1 para słuchawek z regulatorem głośności
1 zasilacz sieciowy 
1 adapter z kablem
33 programy tematyczne
50 dodatkowych programów Synchro do odsłuchu  
z zewnętrznych źródeł dźwięku (iPod, odtwarzacz CD).
Dostosowany do korzystania równocześnie przez 
dwóch użytkowników. 
999,60 euro
Okres gwarancji: 2 lata. Koszty dostawy zależne od 
odległości przewozu. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Zastosowanie: obszary wellness: studia fitness, salony piękności, 
termy, sauny, hotele, kurorty, pokoje do drzemania w firmach. 
Ponadto gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, apteki, 
kawiarnie, a także ośrodki szkoleniowo-seminaryjne i inne.

Z Synchro be balanced, odkryją Państwo swoje mocne 
strony, zdolności, które można jeszcze rozwinąć, a także 
to, w jaki sposób osiągnąć więcej przy mniejszym nakładzie 
energii. Relaks staje się zasadą życiową i gwarancją 
powodzenia. 

Mogą Państwo wybrać spośród 33 specjalnie zaprojekto-
wanych programów muzycznych, językowych, wizual-
nych i dźwiękowych, które zaspokoją Państwa potrzeby 
odporności na stres, wewnętrznego spokoju i równowagi, 
motywacji, energii, dobrego samopoczucia i głębokiego 
relaksu. Życzenia się spełniają!

Programy audiowizualne o różnym zastosowaniu i stałych 
częstotliwościach, 5 wykładów: „Wzmacniaj świadomość- 
zaufaj swemu wnętrzu”, „Zwiększanie kreatywności”, 
„Sukces w życiu”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Poprawa 
koncentracji”.

Absolutna nowość, nasz technologiczny skok kwantowy: 
33 zintegrowane programy, gdzie mowa, muzyka, 
światło i dźwięk doskonale harmonizują ze sobą.

W brainLight®-Synchro be balanced zintegrowane 
są programy be relaxed oraz be powerful.

Równowaga po naciśnięciu przycisku

Czego Jaś się nie nauczył,
tego Jan nauczy się z przyjemnością!

Efektywne, a zarazem przyjemne uczenie się jest 
możliwe, jeżeli uwzględni się przy tym sposób pracy 
mózgu. Starymi metodami nauczania, które nie 
brały tego pod uwagę, w większym lub 
mn ie j sz ym stopn iu  us i ł owano 
podporządkować mózg nauczanemu 
materiałowi. Przez to uczący się 
działał pod presją i miał ograniczoną 
możliwość zapamiętywania.

Stwierdzono, że najlepszą zdolność do 
uczenia się osiągamy przy częstotliwości fal 
mózgowych typu alfa. Stanowi temu towarzyszy 
głębokie rozluźnienie, a zarazem silna koncentracja, 
przez co pamięć jest bardziej chłonna. Nauka w stanie 

fal alfa przebiega w przybliżeniu trzy razy szybciej.

Już od dawna istnieją proste, ale skuteczne 
techniki ułatwiające uczenie się, jak super-

learning czy sugestologia. Dużą rolę 
 odgrywa w nich rytmiczność, a w 
szczególności techniki oddychania.
brainLight®-Synchros umożliwiają 
synchronizację półkul mózgowych, będąc 

konsekwentnym rozwinięciem idei super-
learningu. Co więcej, korzystanie z Syn-

chros jest bardzo proste. Poza tym możliwa 
jest synchronizacja półkul mózgowych. Dzięki 

temu systemy audiowizualne zrewolucjonizowały naukę 
dorosłych i ukazały ją w całkiem nowym świetle.
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Wyjątkowy, automatycznie  
sterowany fotel,

zintegrowany z kompleksowymi 
programami

Zakres dostawy:
1 brainLight®-Synchro z pilotem
1 para okularów do wizualizacji (białe)
1 para słuchawek z regulatorem głośności
1 zasilacz sieciowy
1 adapter z kablem
33 programy tematyczne
50 dodatkowych programów Synchro do odsłuchu  
z zewnętrznych źródeł dźwięku (iPod, odtwarzacz CD).
Dostosowany do korzystania równocześnie przez 
dwóch użytkowników. 
1.499,40 euro
Okres gwarancji: 2 lata. Koszty dostawy zależne od odległości 
przewozu. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Zastosowanie: obszary wellness: studia fitness, salony piękności, 
termy, sauny, hotele, kurorty, pokoje do drzemania w firmach. 
Ponadto gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, apteki, 
kawiarnie, a także ośrodki szkoleniowo-seminaryjne i inne.

Zadowolenie po naciśnięciu przycisku:

Kompleksowe programy do osiągnięcia dobrego samo-
poczucia ciała, duszy i umysłu oferuje Synchro be com-
plete. Podobnie jak w przypadku Synchro be balanced 
odkryją Państwo drzemiącą w sobie siłę i zdolności, 
które można jeszcze rozwinąć, a także dowiedzą się, jak 
osiągnąć więcej przy mniejszym nakładzie energii. 33 
programy muzyczne, językowe, wizualne i dźwiękowe,  
z których każdy dodatkowo wyposażony jest w automa-
tyczne sterowanie, zsynchronizowane z Państwa fotelem 
do masażu Shiatsu. Oznacza to, że według uznania mogą 
Państwo łączyć stosowanie  Synchro be complete 
z użyciem fotela brainLight® do masażu Shiatsu.

Programy audiowizualne o różnym zastosowaniu i stałych 
częstotliwościach, 5 wykładów: „Wzmacniaj świadomość- 
zaufaj swemu wnętrzu”, „Zwiększanie kreatywności”, 
„Sukces w życiu”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Poprawa 
koncentracji”.

Absolutna nowość, nasz technologiczny skok kwantowy: 
33 zintegrowane programy, gdzie mowa, muzyka, 
światło i dźwięk doskonale harmonizują ze sobą

W brainLight®-Synchro be complete zintegrowane 
są programy be relaxed oraz be powerful.

Czy chcieliby Państwo uciec od codziennych trosk i 
stresujących sytuacji? Właśnie w tym celu polecamy 
Państwu system brainLight®!

Aby osiągnąć najbardziej optymalne efekty, prosimy o 
zajęcie miejsca w fotelu i zadbanie o to, by przez 
najbliższe 30 minut nic nie zakłóciło Państwa spokoju. 
Załóżcie Państwo słuchawki i przygotujcie okulary do 
 wizualizacji. Prosimy teraz wziąć do ręki pilota i 
skierować go w kierunku odbiornika podczerwieni 
znajdującego się na piramidzie brainLight®-Synchro be 
complete. Po naciśnięciu przycisku 0 uruchamia się 
światło po jednej stronie okularów, po naciśnięciu 
 przycisku 1- następuje uruchomienie programu. To by 
było na tyle! (W równie prosty sposób działają pozostałe 
programy zintegrowane w brainLight® be complete). 

Prosimy zamknąć oczy i założyć okulary. Następne  
wskazówki usłyszą Państwo przez słuchawki. Teraz  
wystarczy już tylko rozluźnić się, odprężyć, i delektować 
się nowymi doznaniami … Na początku fotel zaczyna 
swą pracę od łagodnego, kojącego masażu, gdy przez 
słuchawki usłyszą Państwo brzmienie przyjemnej muzyki 
wellness. Po kilku minutach fotel odchyla się do tyłu  
do pozycji leżącej i rozpoczyna się właściwy zabieg 
brainLight®. Przyjemny głos poprowadzi Państwa do 
stanu upragnionego głębokiego odprężenia, podczas 
gdy impulsy świetlne stworzą w Państwa wewnętrznym 
oku wrażenie zmieniających się jak w kalejdoskopie 
barw i kształtów. Kolejny masaż rozbudzi Państwa tak, 
aby z nową siłą i równowagą wewnętrzną mogli Państwo 
sprostać stawianym wymaganiom. To czysta przyjemność …

brainLight®-Synchro be complete steruje Państwa 
fotelem do masażu brainLight®-Shiatsu
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Witalność i energia
do późnych lat

Zdrowie i witalność stanowią o jakości 
naszego życia, szczególnie w czasach, 
kiedy w pracy, jak i życiu osobi-
stym stawia się nam coraz to 
większe wymagania. Te z kolei 
sprawiają, że ludzie czują się 
przemęczeni i nerwowi.

Ponad 70 % ludności w 
krajach rozwiniętych cierpi na 
ciągłe lub sporadyczne bóle 
pleców, które często są przyczyną 
fizycznego i psychicznego dys-
komfortu. W takich przypadkach 
masaż  może  zdz ia łać  cuda .  
W wielu kulturach świata przez stulecia  
i tysiąclecia wprowadzano różnorodne techniki 

masażu, aby leczyć lub łagodzić różne 
dolegliwości, by wspierać wydajność 

fizyczną i stabilizować równowagę 
duchową.

R egu l a rne  od c i ążan i e 
k ręgos łupa  i  ch rząs tek 
m i ę d z y k r ę g o w y c h  
w połączeniu z kojącym  
lub pobudzającym masażem 
przynosi odprężenie i regenerację, 

kiedy tylko Państwo tego 
potrzebują lub mają na to ochotę.  

Masaż gwarantowany bez ustalania 
wizyt, stresu w poczekalni i dodat-

kowych kosztów leczenia.

Masaż Shiatsu to wywodząca się ze starożytnej 
 Japonii sztuka dotyku, która bazuje na metodach 
 tradycyjnej medycyny chińskiej, m.in. na teorii pięciu 
żywiołów (przemian) oraz systemie meridialnym. 
 Meridiany są przebiegającymi przez ciało kanałami, w 
których przepływa nieustannie energia życiowa Qi 
(po chińsku: Chi). Zakłócenia w przepływie energii 
objawiają się jako symptomy, bóle, zachwianie 
równowagi albo choroba i odbierane są jako nadmiar 
bądź niedobór energii Qi.

Celem leczenia masażem Shiatsu jest lokalizacja oraz 
usuwanie powstałych w przepływie energii blokad  
i  zastojów, wyzwalanie Qi. Masaż ten wprowadza do  
organizmu równowagę, harmonię ciała, duszy i umysłu.

Dzieje się to podczas delikatnego uciskania meridianów 
oraz punktów akupunkturalnych (tsubos). Ucisk ten 
osiągany jest dzięki przeniesieniu ciężkości. W masażu 
tym zastosowanie znajdują też inne techniki, takie jak 
wprowadzanie ruchów okrężnych, rozciąganie.

Masaż Shiatsu
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Ergonomiczny kształt 
i skuteczny masaż-
idealne połączenie 
relaksu i regeneracji

Pozycja rozłożona 
wspomaga głęboką relaksację

i odciąża plecy

Sale seminaryjne
Sauny

Pokoje do drzemania
Poczekalnie

I inne …

Prywatni użytkownicy
Miejsca pracy
Obszary wellness
Wellness lounge
Salony piękności

• ergonomiczny kształt siedzenia z szerokim i wysokim 
 oparciem
• wygodne tapicerowane oparcia 
• komfortowa zmiana wszystkich pozycji siedzących 
 i leżących dzięki silnikowi elektrycznemu
• idealne dopasowanie do ciała dzięki ruchomemu 
 podgłówkowi i elektrycznie przesuwanemu podnóżkowi
• pozycja rozłożona dla doskonałej głębokiej relaksacji 
 oraz idealnego odciążenia dla pleców
• podgrzewanie w rejonie pleców- relaksujące ciepło
• wysokiej jakości wykończenie o eleganckim 
 wyglądzie- solidna tapicerka 
• oparcie dla pleców o regulowanym odchyleniu do 
 170° w pozycji leżącej- idealnej do relaksacji 
• funkcja timera
• osobna regulacja podnóżka
• różne rodzaje masażu:
 1. masaż wałkujący
 2. masaż kompresyjny
 w rejonie pleców
 3. masaż ostukujący
 4. masaż falowy  
 w czterech rejonach ciała, także łączony z podgrzewaniem 
 w rejonie pleców
• możliwość wyboru rodzaju i rejonu pojedynczego 
 masażu
• opcja ręcznego ustawienia stopnia odchylenia (I-III) 

• połączenie 6 programów przy masażu całego ciała
• automatyczne zakończenie programu

Fotel do masażu brainLight® Heat‘n‘Roll

Zakres dostawy:
1 fotel do masażu brainLight® Heat‘n‘Roll 
z pilotem w uchwycie panelu sterowania, zapakowany  
w karton. Rozmiar opakowania: ok. 120 dł. X 80 szer. X 
124 wys. (cm)

Kolor: czarny/ szary lub czarny/ czerwony

Wymiary:
w pozycji pionowej: ok. 77 dł. X 107 szer. X 118 wys. (cm)
w pozycji leżącej: ok. 150 dł. X 77 szer. (cm)
wysokość siedziska: ok. 50 cm
waga: netto 47 kg, brutto ok. 55 kg
parametry sieci: 220-230 Volt, 50 Hz, 36 Watt

D-Heat'n'Roll 1.790,– euro

Okres gwarancji: 2 lata.
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
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Praca przy monitorze bez zmęczonych oczu
i bolących pleców?

Na bóle pleców uskarża się dziś znaczna część 
społeczeństwa. Według opinii ekspertów odczuwa je 
nawet 80% ludności. Każdego roku kasy chorych 
wydają ogromne sumy na leczenie tej przykrej 
dolegliwości. 

Za jedną z głównych przyczyn występowania bólów 
pleców eksperci uznają zmianę stylu pracy; co drugi  
Polak wykonuje pracę biurową, coraz więcej ludzi  pracuje 
przy monitorze. Skarży się na nie aż trzy  czwarte  
wszystkich użytkowników komputerów. Bóle oczu, 
mięśni i kręgosłupa są najczęstszymi przyczynami 
zwolnień lekarskich.

10 lat pracy przed komputerem odpowiada 30 
 latom wykonywania innego rodzaju pracy. To druzgocąca 
opinia niektórych ortopedów. Jak to możliwe, skoro 
komputery miały przecież ułatwić i usprawnić naszą 
pracę? Oznacza to, że przejście do społeczeństwa infor-
macyjnego odbyło się kosztem zdrowia obywateli. Coraz 
więcej ludzi uskarża się na bóle pleców, zmęczenie oczu, 
napięcie mięśni, a lista dolegliwości sięga aż po zmiany 
w psychice. Napięcia i bóle w rejonie pleców powstają 
najczęściej w wyniku przybierania niewłaściwej, jedno-
stronnej postawy ciała. Dłuższa praca przed komputerem 
lub kierowanie pojazdem są zazwyczaj przyczyną tychże 
dolegliwości. Dzieje się to dlatego, że mięśnie, przede 
wszystkim mięsień dźwigacz łopatki oraz mięsień czwo-
roboczny sztywnieją, tamując przepływ krwi. W  rezultacie 
nie są one dostatecznie zaopatrzenie w tlen i substancje 
odżywcze, a zużyte już substancje nie mogą zostać 
usunięte. Wtedy pojawiają się napięcia i bóle. Jednak  
wszystkie te problemy wcale nie muszą wystąpić, jak 
twierdzą lekarze medycyny pracy. Pracownicy zachowają 
zdrowie, jeśli stanowisko ich pracy będzie właściwie 
urządzone, łącznie z oświetleniem, przyrządami i meblami 

dopasowanymi do komputera. Co równie ważne - jeśli 
nie jeszcze ważniejsze – to możliwość robienia sobie 
przerw w pracy.

Przerwy w pracy: Przy każdej pracy wymagającej kon-
centracji potrzebujemy faz relaksu. Badania naukowe 
wykazały, że wartość odpoczynku podczas jednej przerwy 
wcale nie wzrasta wraz jej długością. Wręcz przeciwnie, 
gdyż krótsze i częstsze przerwy są skuteczniejsze niż 
jedna długa. Ważne jest także to, czym zajmujemy się 
odpoczywając. Relaks odgrywa tu nadrzędną rolę. Odpo-
wiednimi metodami będą np. trening autogenny czy też 
joga, jednak na oba z nich brakuje zarówno czasu, jak  
i odpowiednich warunków.

Alternatywą jest korzystanie z połączenia brainLight®-
Synchro be complete z fotelem do masażu brainLight®. 
Użytkownik będzie najpierw  poddany łagodnemu 
masażowi, który rozluźnia mięśnie, po czym nastąpi 
głęboki relaks. Stosowanie brainLight® to prawdziwa 
przerwa na odpoczynek na najwyższym poziomie! Sy-
stem brainLight® z okularami do  wizualizacji oferuje 
jeszcze dodatkową korzyść- poza funkcją relaksacyjną, 
migające diody, które świecą przy zamkniętych oczach, 
pobudzają źrenice do śledzenia wzorów optycznych. 
Dzięki symulacji ruchu mięsień oka jest wzmocniony, co 
zapobiega wpatrywaniu się w jeden punkt i zbyt niskiej 
częstotliwości ruchu gałek ocznych przy wymagającej 
skupienia pracy przy komputerze. 

W pokojach do drzemania, jak i przy stanowisku pracy, 
brainLight® w parę minut oferuje nam odprężenie, które 
redukuje stres i zapewnia sprawność organizmu.
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OPCJA z masażem ramion
+ 300 euro

Fotel do masażu brainLight®-Shiatsu AIR PLUS

• elektryczne zmienianie pozycji od siedzącej
 po leżącą, osobno dla podnóżka
• 11 automatycznych programów
• możliwość ustawienia pleców w czterech różnych 
 szerokościach
• funkcja podgrzewająca
• możliwość dołączenia automatycznego programu
 do masażu stóp
• funkcja timera
• funkcja budzenia od 1-8 godzin; pół godz. przed zakoń -
 czeniem automatycznie rozpoczyna się łagodny masaż
• bezstopniowa, elektroniczna regulacja oparcia
 (odchylenie do 175°)
• różne rodzaje masażu:
 1. masaż uciskowy (akupresura)
 2. masaż wibracyjny
 3. masaż ugniatający
 4. masaż ostukujący
 5. masaż rozciągający
 6. masaż wałkujący
 7. masaż kombi
 8. masaż łydek
 9. masaż ostukujący ramion
 10. masaż karku
 11. masaż Shiatsu
 12. masaż ciśnieniem powietrza w dolnych partiach
 pleców i rejonie pośladków
• możliwość wyboru pojedynczego masażu lub w połączeniu

• opcja ręcznego sterowania
• możliwość ręcznego wyboru pozycji
• 7 stopni intensywności masażu
• masaż łydek z funkcją ugniatania ciśnieniem powietrza
• możliwość różnicowania ustawień 
 (pozycja/intensywność/automatyka)
• masaż wibracyjny: 4 cykle, możliwość połączenia
 z trybem ręcznym
• automatyczne zakończenie programu
• czytelny wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem
• możliwość dołączenia brainLight®-Synchros

Zakres dostawy:
brainLight®-Shiatsu AIR PLUS
fotel do masażu z pilotem w uchwycie panelu sterowania, 
zapakowany w 1 karton. Rozmiar opakowania: 120 dł. X 
80 szer. X 75 wys. (cm)
Wymiary:
w pozycji pionowej: ok. 120 dł. X 90 szer. X 120 wys. (cm) 
w pozycji leżącej: ok. 180 dł. X 90 szer. X 76 wys. (cm)
wysokość siedziska: ok. 50 cm
waga: netto 75 kg, brutto ok. 82 kg
parametry sieci: 220-230 Volt, 50 Hz, 70-400 Watt
Nasza oferta leasingowa dla klientów biznesowych:
120,21 euro/m-c przez okres 36 miesięcy.
Okres gwarancji: 2 lata.
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Sale seminaryjne
Sauny

Pokoje do drzemania
Poczekalnie

I inne …

Prywatni użytkownicy
Miejsca pracy
Obszary wellness
Wellness lounge
Salony piękności
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Promocja zdrowia i zarządzanie zdrowiem 
w firmie: pracownik to najlepszy kapitał

Ciągła presja, konieczność osiągania sukcesów                                                                                                        
i pięcia się po szczeblach kariery, brak czasu dyktują 
pracownikom, jak mają żyć. Czy jednak możliwe jest, 
żeby wywiązywać się ze swojej pracy, a przy tym 
czerpać radość i osiągać dobre wyniki? Tak!

Przedsiębiorstwo może na tym polu wiele zdziałać, 
celowo wprowadzając środki wspierające zdrowie 
 pracowników. Firma odnosząca sukcesy wymaga, aby 
byli oni wypoczęci, zdrowi i pełni zaangażowania. Osoba 
w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej potrafi lepiej 
sprostać wymaganiom życia zawodowego. Dlatego też 
ogromną rolę przypisuje się zarządzaniu zdrowiem 
 wszystkich pracowników. Celem tych świadomych starań  
jest wzmocnienie zasobów ludzkich poprzez utrzymanie 
ich zdrowia, wydajności oraz przyjemności czerpanej  
z pracy.

Dbanie o zdrowie pracowników opłaca się; radość 
czerpana z wykonywanej pracy i produktywność 
rosną, poprawia się klimat w pracy. Stan chorobowy 
może ulec długotrwałemu polepszeniu. Poza tym 
chroniąc zdrowie pracowników, przedsiębiorstwo ma 
szansę poprawić swój image.

Niemiecki Urząd ds. Edukacji i Sportu (BBS) podaje, że 
u dużej liczby badanych, znaczna część występujących 
dziś zmian chorobowych wiąże się ze stresem w pracy. 

Na pierwszym miejscu wymienia się choroby układu 
mięśniowo-szkieletowego, także choroby układu krążenia, 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe i psychiatryczne, w tym 
różne uzależnienia. Z punktu widzenia polityki służby 
zdrowia, większość dni spędzonych na zwolnieniu le-
karskim wiąże się z przewlekłymi, z reguły chronicznymi 
chorobami występującymi w średnim i późnym wieku,  
a nie z częstymi krótkotrwałymi stanami chorobowymi.

Problem ten narasta wraz ze wzrostem przeciętnego 
wieku zatrudnionych. Wyżej wymienione choroby 
charakteryzują się tym, że nie są wywoływane przez 
 pojedyncze czynniki, lecz na ich powstanie składają się 
różnorodne faktory, szczególnie obciążenie związane  
z pracą. Niezmiernie trudno jest wrócić do zdrowia, jeżeli 
doszło już do ataku choroby. Mając to na uwadze, 
należy podjąć działania zapobiegające temu zjawisku, 
 szczególnie istotna jest prewencyjna opieka zdrowot-
na w szerszym tego słowa znaczeniu.

A dokładniej znajdują tu zastosowanie systemy 
brainLight®: regularne masaże Shiatsu z głębokim 
 relaksem pomagają użytkownikowi w pokonywaniu 
 stresu i usuwaniu napięć, rozluźniają, pozwalają poczuć 
się lekko i stawić czoła codziennym wymaganiom. 



• funkcja rozciągająca i kołysząca
• elektryczne zmienianie pozycji od siedzącej
 po leżącą, osobno dla podnóżka
• 10 automatycznych programów
• funkcja podgrzewająca
• możliwość dołączenia automatycznego programu 
 do masażu stóp
• funkcja timera
• bezstopniowa, elektroniczna regulacja oparcia
 (odchylenie do 175°)
• różne rodzaje masażu:
 1. masaż uciskowy (akupresura)
 2. masaż wibracyjny
 3. masaż ugniatający
 4. masaż ostukujący
 5. masaż rozciągający
 6. masaż wałkujący
 7. masaż kombi
 8. masaż łydek
 9. masaż ostukujący ramion
 10. masaż głowy
 11. masaż Shiatsu
• możliwość wyboru pojedynczego masażu lub w połączeniu
• opcja ręcznego sterowania
• możliwość ręcznego wyboru pozycji
• 7 stopni intensywności masażu
• masaż łydek z funkcją ugniatania i wałkowania

• możliwość różnicowania ustawień
 (pozycja/intensywność/automatyka)
• masaż wibracyjny: 4 cykle, możliwość połączenia
 z trybem ręcznym
• automatyczne zakończenie programu
• czytelny wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem
• możliwość dołączenia brainLight®-Synchros

Zakres dostawy:
brainLight®-Shiatsu GRAVITY 
fotel do masażu z pilotem w uchwycie panelu sterowania, 
zapakowany w 2 kartony. Rozmiar opakowania: 115 dł. 
X 65 szer. X 105 wys. (cm)
Wymiary:
w pozycji pionowej: ok. 140 dł. X 85 szer. X 115 wys. (cm)
w pozycji leżącej: ok. 180 dł. X 85 szer. X 76 wys. (cm)
wysokość siedziska: ok. 50 cm
waga: netto 60 kg, brutto ok. 82 kg
parametry sieci: 220-230 Volt, 50 Hz, 68-400 Watt

D-CHI GRAVITY 4.101,– euro

Nasza oferta leasingowa dla klientów biznesowych:
Od 137,40 euro/m-c przez okres 36 miesięcy.
Okres gwarancji: 2 lata.
Koszty dostawy zależne od odległości przewozu.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Fotel do masażu brainLight®-Shiatsu GRAVITY

Sale seminaryjne
Sauny

Pokoje do drzemania
Poczekalnie

I inne …

Prywatni użytkownicy
Miejsca pracy
Obszary wellness
Wellness lounge
Salony piękności
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W przeprowadzonym przez Viktora Wuchrera  eksperymencie 

na Uniwersytecie im. Friedricha  Alexandra w Erlangen-Norym-

berdze w 2009 roku zbadano wpływ audiowizualnych 

częstotliwości alfa i beta indukowanych przez systemy 

optyczno-dźwię kowe na poprawę zdolności kognitywnych. 

 Wyniki tego badania wykazały znaczące działanie zastosowa-

nych fal alfa na możliwości pamięci i koncentracji. Zauważono 

także pozytywny wpływ fal beta na zdolność koncentracji, przy 

czym już nie na polepszenie pamięci. Doświadczenie te 

pozwoliło potwierdzić często publikowany wynik badania 

dotyczący wpływu audiowizualnych stymulacji  systemami 

optyczno-dźwiękowymi na zdolności  kognitywne. Potwierdziło 

także pozytywne oddziaływanie tych systemów na relaksację  

i aktywizację zdolności kognitywnych. Reakcja  zwrotna leżąca 

u podstaw systemów optyczno-dźwiękowych, pozwala 

stwierdzić, że zasada ich działania może być wykorzystywana 

w pewnym stopniu do regulacji uwarunkowanych stanów psy-

chiki sprzyjających  nauce.

Uczestnicy: W eksperymencie laboratoryjnym przebadano 104 

osoby w wieku od 18 do 41 lat.

Metoda: Do rejestracji pracy mózgu wykorzystano test „Przed-

mioty” z testów na pamięć i zdolności do nauki Bäumlera (1974), 

każdorazowo w dwóch różnych wykonaniach, równolegle w wersji 

A i B, aby w teście sprawdzającym wykluczyć efekty zapamiętania. 

W tym teście pamięci chodziło o zapamiętanie w ciągu 1 minuty 20 

barwnych przedmiotów, tak aby je następnie odtworzyć. Zdolności 

pamięci zostały ujęte w teście na koncentrację d2 Brickenkampa 

(2002). Tutaj w 14 liniach umieszczono odpowiednio 47 elementów 

i zadanie polegało na odróżnieniu właściwego od niewłaściwego 

znaku i skreślenie go. Dla każdej linii wymierzano dokładnie 20 

sekund na analizę, aż do skończenia ostatniej 14. linii. Przy 

działaniu za pomocą aparatury wykorzystano płytę CD brain-

Light® Synchro, przy której w zależności od warunków zastosowa-

no 2 specjalne programy z częstotliwościami alfa i beta. Przy 

działaniu falami alfa wykorzystano program ze stałą częstotliwością 

10 Hz, a przy działaniu falami beta- ze stałą częstotliwością 18 Hz, 

za każdym razem przez 20 minut. Osoby poddane doświadczeniu 

z grupy kontrolnej zamiast sesji z  systemem optyczno-

dźwiękowym otrzymały do przeczytania fragment prozy w formie 

podróży w świat  fantazji, po czym musiały napisać o tym wypra-

cowanie, co daje się porównać z działaniem placebo. 

Wyniki: W związku z działaniem falami alfa okazało się, że oso-

by poddane doświadczeniu, u których zastosowano specyficzną 

stymulację programem o częstotli wości fal alfa 10 Hz, reproduko-

wały znacznie więcej  elementów w teście pamięci (M = 1.73, SD = 

2.38) w porównaniu z grupą kontrolną bez stymulacji audiowizual-

nej (M = -.04, SD = 2.03). Grupa alfa pamiętała przeciętnie o 1,7 

elementów więcej w teście sprawdza jącym w porównaniu z grupą 

kontrolną, która nie polepszyła swoich wyników w stosunku do 

testu wstępnego. W przypadku testu na koncentrację d2 grupa alfa 

wykazywała także znacznie wyższe możliwości pamięci (M = 

69.44, SD = 26.19) w porównaniu z grupą kontrolną (M = 49.00, SD 

= 21.55). W ten sposób grupa alfa odtworzyła przeciętnie 69 ele-

mentów po stymulacji brainLight® o częstotliwości 10 Hz, a dla 

porównania grupa kontrolna w teście sprawdzającym tylko 49 

 elementów. Natomiast u osób poddanych doświadczeniu z falami 

beta wykazano znaczną poprawę zdolności koncentracji w teście 

d2 (M = 72.50, SD = 19.88) w porównaniu z grupą kontrolną (M = 

49.00, SD = 21.55). Mimo, że także osoby poddane doświadczeniu 

z grupy beta reprodukowały przeciętnie więcej elementów w teście 

pamięci w porównaniu z grupą kontrolną, to  jednak różnice te nie 

były tak poważne.

Podsumowanie: W powyższym doświadczeniu wykazano, że 

osoby jemu poddane były bardziej zdolne do przyswajania sobie 

informacji i zewnętrznych bodźców poprzez wprowadzenie w stan 

średnich fal alfa o częstotliwości 10 Hz, co ułatwiało proces nauki. 

Stan ten można zatem łączyć z uwagą skierowaną do wewnątrz na 

przyjmowanie informacji i jednocześnie skierowaną na zewnątrz na 

postrzeganie tego, co dzieje się w otoczeniu. Równocześnie stan 

alfa wywarł pozytywny wpływ na późniejszą reprodukcję 

zapamiętanego materiału. W przypadku aktywizacji poprzez wpro-

wadzenie w stan częstotliwości fal beta, da się zauważyć znaczną 

poprawę zdolności koncentracji oraz analizy bodźców 

zewnętrznych, co również towarzyszy zwiększonej i skierowanej na 

zewnątrz uwadze. Taki rodzaj umysłowej aktywizacji, w której wy-

korzystano systemy optyczno-dźwiękowe, szczególnie poprzez 

stymulację audiowizualną, niesie z sobą możliwość regulacji stanów 

mentalnych. W zależności od konkretnych zadań, systemy te 

pozwalają na różnorodne zastosowanie. Tak więc podczas uważnej 

analizy i opracowywaniu materiału do nauki albo dla zwiększania 

własnej motywacji do osiągania lepszych wyników, szczególnie 

korzystne są częstotliwości fal beta (18 Hz), a dla poprawy pamięci 

i przyswajania informacji- średnie częstotliwości fal alfa (10 Hz).

Praca dyplomowa na Uniwersytecie Friedricha 
Alexandra w Erlangen- Norymberdze: „Poprawa 

pamięci i koncentracji za pomocą stymulacji audio-
wizualnej poprzez systemy optyczno-dźwiękowe”

O całym badaniu mogą przeczytać Państwo na stronie internetowej www.download.brainLight.de





Badania naukowe i doświadczenia
nad systemami audiowizualnymi

Relaksacja: Dr Norman Thomas wraz ze swym asystentem z 

Uniwersytetu w Alberta przeprowadzili wiarygodną podwójną ślepą 

próbę zatytułowaną: „Efekt powtarzanej stymulacji audiowizualnej 

na czynności szkieletowo-motoryczne i naczyniowo-ruchowe”. 

Zbadano dwie grupy osób; jednych poddano stymulacji wizualno-

dźwiękowej, używając częstotliwości 10 Hz, podczas gdy druga 

grupa odporna na hipnozę miała zrelaksować się tradycyjną drogą 

autosugestii. Uczestnikom doświadczenia zmierzono EEG, napięcie 

mięśni i temperaturę skóry. Choć członkowie grupy nie poddanej 

stymulacji czuli się wypoczęci, to wyniki badań wykazały co innego 

– ich napięcie mięśni było większe. Natomiast u przedstawicieli 

 drugiej grupy stwierdzono ogromny efekt relaksacji utrzymujący 

się przez całą sesję. Naukowcy wykazali, że relaks autosugestywny 

jest mniej efektywny niż ten zapewniony drogą audiowizualną. 

 Stymulacja audiowizualna zdaje się być prostą metodą hipnoty-

zacji, także normalnie odpornych na nią pacjentów.

Możliwości mózgu: Anestezjolog dr Robert Cosgrove 

z Uniwersytetu Stanford, School of Medicine, w 1988 roku rozpoczął 

badania nad stymulacją audiowizualną. W swoim podsumowaniu 

pisze, że metoda ta doprowadza u większości osób do osiągnięcia 

głębokiego relaksu. Cosgrove z optymizmem patrzy na możliwość 

wykorzystania tych urządzeń w celu uśmierzania bólu u pacjentów 

przed i po operacji. W dalszym ciągu bada on użyteczność 

 systemów audiowizualnych w zwalczaniu chronicznego stresu. 

Poza tym Crosgrove widzi wielki potencjał systemów optyczno- 

–dźwiękowych dla optymalnego funkcjonowania mózgu. Przy  

regularnym stosowaniu urządzeń audiowizualnych mamy do  

czynienia z długofalowym działaniem, pozwalającym utrzymać  

i polepszyć sprawność mózgu, a także opóźnić spadek jego kom-

petencji zachodzący zwykle w procesie starzenia, co jest wielkim 

atutem tych systemów. 

Wspaniała przyszłość: Także Dr Bruce Harrah- Conforth 

z Indiana University badał działanie systemów audiowizualnych. W 

zapisie EEG udało się wyraźnie stwierdzić stymulację mózgu, feno-

men nazwany przez niego „Brain Entrainment“. W grupie badanych, 

którą poddano działaniu szumu różowego nie stwierdzono tego 

efektu. Harrah-Conforth jest przekonany o tym, że sygnały świetlne 

i dźwiękowe wprowadzają sympatyczny i parasympatyczny układ 

nerwowy w stany określane mianem „hiper- i hipno-pobudzenia 

albo ekstazy i samandhi”. „Brain Entrainment“ jest dla niego 

 szczególnie skuteczny w wywoływaniu zmian świadomości i przy 

tym dziecinnie prosty w użyciu. Chociaż technika ta nie jest jeszcze 

rozwinięta, Harrah-Conforth przepowiada jej wspaniałą przyszłość.

Nowe strategie poznawcze: Dr Gene W. Brockopp, badacz 

z Buffalo w stanie Nowy Jork, widzi szanse rozwinięcia i kreowania 

nowych strategii poznawczych przy pomocy systemów audiowizu-

alnych. Przez to rozumie on techniki wspierające kreatywność  

i rozwijające funkcje intelektualne mózgu. Łączy się to szczególnie 

z koherencją półkul mózgowych, stymulowanych przez te systemy. 

Zdolności te wydają się interesujące nie tylko dla artystów, spor-

towców, naukowców i biznesmenów, ale także przykładowo dla 

pacjentów, którzy za pomocą obrazów i sugestii chcą pozytywnie 

wpłynąć na swój system odpornościowy.

Hipnoza: Aspekt ten dla wielu naukowców wydaje się interesujący, 

np. dla znanego badacza biofeedbacku, dr. Thomasa Budzynskiego. 

Uznaje on bowiem „hypnotic facilitator“ w systemach optyczno- 

-dźwiękowych za istotny punkt w nowym sposobie uczenia się  

i w ukierunkowanych zmianach zachowania (autosugestia i samokon-

trola), podkreślając jego wysoką efektywność. Hipnoza może być 

wprowadzana w połączeniu z terapeutyczną sugestią lub z odpo-

wiednim programem muzycznym.

Większa sugestywność: Do podobnych wniosków doszedł 

dr Roman Chrucky, dyrektor Centrum Rozwoju w Totowa, w stanie  

New Jersey. Kojące działanie sesji z zastosowaniem systemów 

 audiowizualnych występuje wg Chrucky’ego często nawet dwa, trzy 

dni po ich zakończeniu. Znacznie wzrasta także skuteczność 

 indukcji hipnotycznej i ogólnej sugestywności. Chrucky widzi 
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relaksacji. Ich działanie będzie tym skuteczniejsze, im lepsza 

będzie kondycja fizyczna. Częstotliwość rytmu serca podczas 

 stosowania tych systemów jest generalnie mniejsza niż bez ich 

użycia. Ciało reaguje na systemy audiowizualne zmniejszoną 

ilością uderzeń serca i niższym ciśnieniem krwi. Systemy te 

pomagają lepiej redukować strach niż pozwala na to normalny 

 odpoczynek. 

Łatwiejsze uczenie się: Wpływem stymulacji audiowizu-

alnych na proces uczenia zajęła się w swojej pracy dyplomowej także 

Petra Braunschmied-Wolf. W programach do poprawy  koncentracji 

stymulacja optyczno-dźwiękowa polepszyła wyniki badanych  

o  ponad 100% w porównaniu z grupą, u której nie zastosowano 

narzędzi audiowizualnych. Istotne znaczenie na efektywność  uczenia 

odgrywała kwestia, czy biorący udział w doświadczeniu odbierali 

działanie stymulacji jako przyjemne czy jako nieprzyjemne uczucie. 

Około 45% poprawy jakości uczenia zanotowano wśród osób  

z  pozytywnym doświadczeniem, w przeciwieństwie do tych, którzy 

oceniali je jako obojętne lub negatywne.

Synchronizacja półkul mózgowych: Ten specyficzny 

stan wcale nie oznacza, że cały mózg produkuje jedną dominującą 

falę tej samej częstotliwości, ok. 10 Hz w obszarze alfa. Należy to 

sobie raczej wyobrazić jako góry i doliny. Synchronizacja występuje 

wtedy, gdy fale mózgowe osiągną wszystkie wierzchołki 

jednocześnie (synchronicznie). Kiedy fale mózgowe są zsynchroni-

zowane, wzrasta „siła” mózgu. Dr Fehmi z Instytutu Badań nad 

 Biofeedbackiem w Princeton odkrył, że systemy optyczno-dźwiękowe 

tak stymulują mózg, że synchronizacja jest łatwiejsza do osiągnięcia.

Badania naukowe i doświadczenia
nad systemami audiowizualnymi

 ponadto bezpośredni związek pomiędzy stymulacją audiowizualną 

a powstaniem nowych, kreatywnych pomysłów i myśli.

Stymulacja audiowizualna a migrena: Angielski lekarz 

dr J. Anderson skutecznie leczył pacjentów cierpiących na migrenę, 

używając systemów audiowizualnych. Spośród 50-ciu badanych 

osób 49 wyznało, że stymulacja świetlna złagodziła ich migrenę,  

u 36-ciu doprowadziła całkowicie do jej ustąpienia. W każdym 

 razie nie chodzi tu o długotrwałe prace badawcze, gdyż inne 

 badania mogły efekt ten tylko częściowo potwierdzić. Trzeba 

dodać, że występowanie migreny jest złożonym problemem, przy 

którym ważną rolę odgrywają czynniki psychologiczne, społeczne 

i organiczne.

Lepszy sen: William Harris, dyrektor specjalizującej się 

w  badaniach nad AIDS Penwell Foundation, intensywnie pracował 

na polu medycyny, wykorzystując stymulacje wizualno-dźwiękowe. 

Harris widział w nich idealną pomoc dla pacjentów z osłabionym 

układem odpornościowym, aby pomóc im rozwinąć właściwy rytm 

snu i zapoznać z technikami koncentracji i wizualizacji, które 

 najskuteczniejsze są w stanie relaksu.

Dzieci hiperaktywne: Dr Harold Russe w 1991 roku w swoim 

wystąpieniu podczas corocznego spotkania AAPD (Association of 

Applied Psychophysiology and Biofeedback) wskazywał, że stymulacje 

audiowizualne w zakresie fal beta mogą zwiększyć funkcje poznaw-

cze u dzieci hiperaktywnych. Wtedy nawet o 10 punktów lepiej 

wypadały one w testach na inteligencję. Szczególnie w połączeniu 

systemów audiowizualnych i EEG-Feedbacku Russe widzi skuteczną 

metodę treningu dla hiperaktywnych dzieci.

Sport zawodowy: Także w sporcie zawodowym systemy 

audiowizualne spotykają się z dużym zainteresowaniem. G. Batik w 

swojej pracy dyplomowej „Stymulacja audiowizualna w psychologii 

sportu” w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego  

wyraża opinię, że systemy optyczno-dźwiękowe przynoszą wzrost 
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Najczęściej zadawane pytania

Czy trening mentalny brainLight® jest niebezpieczny? Nie. Mózg jest stymulowany fizycznie przez bodźce 
zmysłowe, czyli naturalną drogą poprzez narządy zmysłów jak oczy i uszy. Urządzenia pracują wyłącznie przy zwykłych 
częstotliwościach i dążą do optymalnej organizacji mózgu.

Czy istnieją dowody na efektywne działanie brainLight®? Tak. Zapisy EEG w ramach badań naukowych najlepiej 
potwierdzają działanie urządzenia. W USA i Europie coraz więcej lekarzy, terapeutów i fizykoterapeutów integruje  
w swojej pracy brainLight®-Synchros.

Co muszę zrobić, aby system brainLight® działał także w moim przypadku? Nic. Pozytywne efekty gwarantowane 
są już za sprawą regularnego użycia i bez własnego nakładu sił. Podczas przebiegu sesji mogą Państwo wygodnie  
i bezpiecznie uzyskać dostęp do swego wnętrza i pełniej przeżyć swe doświadczenia.

Jak powstają fale mózgowe ? Potencjalne impulsy elektryczne powstają na skutek ciągłej zmiany środowiska 
 chemicznego połączeń komórek nerwowych, synaps. Fale mózgowe są zatem wyrazem dynamicznych procesów 
zachodzących w odpowiednim obszarze mózgu. W różnym stopniu dochodzi do pobudzenia komórki nerwowej, co 
oznacza, że słabiej albo mocniej przewodzi ona impulsy.

Jak wytwarzana jest częstotliwość Synchros? Dobre pytanie, gdyż chodzi tu o bardzo niską częstotliwość o wartości 
od 0,5 do 30 Hz, której nie mogą oddać nawet wielkie głośniki. brainLight®-Synchro wykorzystuje jednak inną technikę, 
w ten sposób, że emituje on częstotliwość odpowiadającą impulsom świetlnym i dźwiękowym. Wartość 10 Hz równa jest 
10 dźwiękowym i optycznym bodźcom na sekundę.

Kiedy nie zaleca się stosowania systemów brainLight®? Chorujący na epilepsję oraz ludzie noszący stymulator 
serca powinni stosować brainLight® BEZ okularów do wizualizacji. Dla ostrożności zalecamy to również kobietom w ciąży.

Kiedy nie powinno się stosować fotela do masażu brainLight®-Shiatsu? W ostrych przypadkach wypadnięcia  dysku 
i przy osteoporozie. Także przy wadze ponad 140 kg. Natomiast przy występowaniu żylaków i ryzyku zakrzepicy nie 
powinno ustawiać się masażu łydek.

Moje pytania do brainLight® +49 (0) 6021 59070 lub fragen@brainLight.de:
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Moje pytania do brainLight® +49 (0) 6021 59070 lub fragen@brainLight.de:

Fotos: Uli Schwab; mail@ulischwab.de • Fotos brainLight be Synchros: Chris Meier • Gestaltung: AMO-Design; welcome@amo-design.com

m Wygodnie i bez posiadania gotówki za poleceniem przelewu

 Nazwa banku: _________________________________________

 Numer banku _________________________________________

 Numer konta: _________________________________________

ilość nazwa towaru cena jednostkowa wartość

Telefon: +49 (0) 6021 59070
Faks: +49 (0) 6021 540997

Forma płatności 
(Proszę zaznaczyć wybraną opcję  i wypełnić):

m za pobraniem zaliczki

m czek rozrachunkowy

m gotówka - po dokonaniu przedpłaty

m leasing:

 na _________ miesięcy

 Rata: _________ euro

Dane teleadresowe:

Imię i nazwisko: ______________________________________________

Ulica: _______________________________________________________

Kod pocztowy: __________ Miejscowość: _______________________

Tel. stacjonarny: ______________________________________________

Tel. komórkowy: ______________________________________________

Faks: _______________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT Suma:

Data, podpis

ZAMÓWIENIA

brainLight® GmbH
Hauptstraße 52
63773 Goldbach
Deutschland
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