
GunaPhoresis
Апарат за резонантна електромагнетофореза

Дерма спроводливите 
гелови  GUNA – Gel Beauty
и  се природни  Gel Therapy
гелови. Тоа создава 
удобност и го запазува
квалитетот на геловите кои 
се поддршка на .GUNA MD

Guna horesisP  дозволува на операторот да ја регулира 
длабочината на внесување на електромагнетното поле на 
3 различни нивоа:

0 (површински - околу 5 мм длабочина) 
 1 (средно – околу 15 мм длабочина)
 2 (длабоко – околу 30 мм длабочина)

Длабочината на внесување на полето зависи од типот на 
третираните телесни ткива и дренажното ниво на 
клеточниот матрикс.

Што е резонантна електромагнетофореза:
Тоа е иновативен инструментален метод за 
транскутано внесување на GUNA MD
(Medical devices).
Се базира на:
- Традиционална магнетна терапија
(ELF – Extremel  Low Frequency y <100 Hz)
-Резонантна електромагнетофореза
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Не предизвикува електричен
ефект

GUNA MD може да биде 
аплициран директно во областа, 
засегната од соодветно 
заболување или козметички 
дефект

Не предизвикува топлотен
ефект
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4 Овозможува висок потенцијал  
на впивање

Дејствува синергично со 
конвенционалните 
мезотерапевтски техники 

Внесување на активни  директно во областа, засегната GUNA MD
од заболување, или козметички дефект. Претставува важна 
предност, водена од скратување на времето на лечење и побрзо 
отстранување на симптомите. Мускулно-скелетни проблеми, 
предизвикани од артрит, остеоартрит, ишијалгични болки, 
болки во вратот, грбот, појасниот дел на р бетниот столб, '
истегнување на мускулите и др. сега можат да бидат лекувани, 
со концентрирање на терапевтски ефект во засегнатата област. 
Исто така, возможно е и локално третирање на некои козметички 
дефекти.

Со помош на  може да се третираат GunaPhoresis :
- големи површини со помош на спирален преносник
- точкасти или линеарни подрачја со помош на стапчестата сонда 
(која може да се користи и кај акупунктурните точки).
 

Апаратот помага за Gunaphoresis, 
 MDsGUNA транскутано внесување на ,

со употреба на специјален гел

Резонантната магнетофореза
има многу предности:
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Заклучоци

GunaPhoresis
Резонантна електромагнетофореза
Апаратот GUNAPHORESIS дејствува на принцип на 

ЕЛЕКТРО ЕРЕЗОНАНТНА МАГН ТОФОРЕЗА  т.е. по 
пат на  (интрадермална)транскутана  испорака на 

 Апаратот користи активни состојки посебен.  генератор 
магнетно е ( ) со на пол екстремно ниска  ELF

фрекфенција ≤100 Нz) и  ( ок со низ  интензитет
 способно да ја зголеми(≤100Gauss)  пропустливоста 

клеточна Специјалн , на та мембрана ото магнетно поле . 
генерирано од GUNAPHORESIS, не делува само на 

тливо соодветно со добро пропус ста на мембраната 
познатите а а механизми на традиционалнат  магнетн  

јатерапи  (активација на јонските пумпи, зголемување 
та  поврзано со ова ина периферна  циркулација,   

е , локал н внес на кислород и др.), но освен тоа 
дејствува и согласно принципите   на резонантната
електро емагн тотерапија.

Електромагнетните бранови кои се користат за лекување 
(нејонизирачки и нехипертермиски честоти) треба да бидат 
модулирани. Тоа значи дека основниот носечки синусоидален 
бран (50 Hz) се конвертира во периодичен бран (широчинска-
импулсна модулација), претворајки се на тој начин во бран кој 
испорачува соодветно кодирани биофотонски сигнали. 

Широкоспектралните електромагнетни осцилации на 

живата материја и кодираната трансмисија на модулирани 

електромагнетни бранови (со екстремно ниска фреквенција  )

се двата столба на кои се темели резонантната 

магнетотерапија. Биолошките системи генерираат 

електромагнетна енергија со широк спектар, од неколку  Hz

до  измерено со посебна опрема  Поради фактот 10 ⁵Hz ( ).15

дека секој систем е способен да апсорбира ист вид на 

енергија како онаа што ја емитира, па така биофотонските 

модулации на производите    со соодветна GUNA MD (

фрекфенција) се примаат од телото.

На база на овие научни принципи, е способен GunaPhoresis 

да ги воведува производите  , применувајќи GUNA MD

електромагнетни фрекфенции на одбраниот   GUNA MD

производ како иновативен биолошки пристапен код  " " (BAC).

Така одбраниот производ, се  од "  идентификува  како нетуѓ" ,

човековото тело и може лесно да се апсорбира локално. 

CE

04/108/EEL (EMC)
EN 60601-1; CEI 62-39

Силата на таквото магнетно поле, составено од синусоидални 
магнетни бранови (50 ) се  модулира со дигитални Hz
биофотонски сигнали генерирани од производите GUNA MDs. 
Тоа значи дека магнетниот бран "доставува" сигнали, кои се 
соодветно кодирани (биофотони) и избрани од  операторот 
во согласност со видот на производот, избран за третманот и 
измешан со гел


