
Minu kogemustel on magnetteraapia 
efektiivne eelkõige luustik-lihastik hai-
guste korral, selliste kui artriit, artroos, 
osteokondroos. Teiseks veresoonte 
süsteemiga seotult - varikoos, trom-
boos.

Samuti aitab magnetteraapia kiiren-
dada kudede paranemist traumade, 
luumurdude, põrutuste järgselt. Lisaks 
pöördub täna minu poole üha roh-
kem suhkrudiabeediga inimesi, mille 
tüsistusi ravitakse samuti magnetväl-
jaga. Kokkuvõttes aga tulevad minu 
juurde inimesed, kes on juba väsinud  
pidevalt ja tulemusteta ravimeid sisse 
söömast. Magnetteraapia võimaldab 
oluliselt vähendada ravimite annust 
nende mõju suurendamise arvel. Ena-
mus “pikaajalisi” haiguseid võib välja 
ravida vaid kompleksselt. 

- Oma praktikas kasutate magnette-
rapeutilist seadet Almag, miks usal-
date just seda aparaati?
- Seda usaldab kogu maailm. Aparaa-
ti kasutatakse rahvusvahelisel tase-
mel juba enam kui 15 aastat. Iga aas-
ta toimub saksa audit, seade vastab 
ülemaailmsetele CE, FDA kvaliteedi 
standarditele, arstide poolt heaks kii-
detud. 
 
- Kas ka teie või teie lähedased kasu-
tavad Almag´i? 
- Omal ajal kinkisin Almag´i oma va-
naemale, kes põeb varikoosi ja esine-
vad liigestega seotud probleemid. Ja 
seda ei kahetsenud ei mina, ega vana-
ema - põhimõtteliselt hoidsime kokku 
ravil. Täna kasutavad seda aparaati 
kõik minu pere liikmed. Isegi tavapä-
rased põrutused ja sinikad mööduvad 
Almag´iga palju kiiremini.

Füsioteraapia spetsialist 
Paulis Bartasks  

Viimased 7 aastat praktisee-
rin oma patsientide seas väga 
edukalt magnetteraapiat. See 

on üks iidsemaid ravimeetodeid. Am-
must ajast on tõestatud, et inimesele 
loomulik magnetväli osutab orga-
nismile tervendavat mõju. Kujuta-
ge vaid ette, et vereringlus paraneb 
magnetvälja kasutuskohas lausa 300 
% võrra. Paraneb ainevahetus. Haige 
organ saab rohkem toiteaineid, kah-
julikud aga väljuvad kiiremini. Ning 
magnetteraapia peamine erinevus 
medikamentoossest ravist - kaasuvate 
nähtude puudumine.

- Kellele määrate magnetteraapiat ja 
millistel juhtudel? 
- Kasutusspekter on üsna laialdane. 

Nendele, kes on väsinud võitlemast selja- 
ja liigestevaludega. 

Teil on artriit, artroos, osteokondroos? 
Proovige magnetteraapiat

285,00 € 
+ KINGITUS – 

helkur!

Esmaspäevast reedeni kella 10.00 kuni 17.00 kutsume Almag-01 
aparaadi kodustes tingimustes kasutamise tasuta nõustamisele.

Helistage telefonil:+ 372 51 77 684 (Est, Rus, Eng); + 372 5045 169 (Rus) 
ning registreeruge tasuta nõustamisele ja protseduurile aparaadiga 

Almag-01. Kohtade arv piiratud!
Meie aadress: Lerson OÜ Tallinn, Mere pst 4 – 206 (II korrus)

Vormistada tellimus telefoni teel: +372 631 41 64 10.00 – 18.00 
(esmaspäevast reedeni)

WWW.LERSON.EE
NB! Kasutage meie saiti ja ostke Almag-01 kohaletoimetamisega koju. 

Põhjalikumat infot füsioravi meetoditest aadake jaos: 
Füsioteraapia seadmed.

– Kompanii «Elamed» ametlik ja eksklusiivne esindaja Eestis.

Igale haigusele oma 
füsioteraapiaravi

ALMAG - 
pikenda oma noorust!

artriit, artroos, osteokondroos, varikoos  

• kõrvaldab valu, tursed ja põletiku  
• taastab liigeste liikuvuse  
• kaasuvate nähtudeta

MAVIT - 
lahendus meeste 
probleemidele 
kodustes 
tingimustes!

prostatiit, erektsioonihäired, 
prostatovesikuliit, eesnäärme adenoom  

• kõrvaldab valu ja põletiku 
• rahustab kihelust
• normaliseerib urineerimist
• tugevdab potentsi

MAGOFON - 
kiirabi traumade ja 
luumurdude korral! 

lihaste ja ligamentide vigastused, põrutused, 
hematoomid, liigeste traumad, luumurrud 

• kõrvaldab valu ja põletiku
• kiirendab luude kokkukasvamist

FEJA - 
tuline vastus 
külmetusele ja gripile!

nohu, haimoriit, angiin 

• tugevdab kohalikku verevarustust mõjutuskohas  
• kõrvaldab põletiku ja parandab ninaneelu 

limaskesta 


