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Ideální pomocník pro vaši praxi
Jednoduché, automatizované a rychlé testování  
na nejvyšší úrovni ve dvou variantách

BIOMED CZ



Prevence a včasné rozpoznání  potíží jsou stále důležitější. Dnešní životní 
styl, výživa a znečištění životního prostředí mohou tělo výrazně oslabit.

Energetické poruchy se někdy vyvíjejí postupně, aniž by pacient něco 
konkréního cítil.

BICOM BodyCheck2 vám umožní kompletní, bioenergetickou kontro-
lu zdravoního stavu. Automaticky skenuje frekvenční vzorky celého těla, 
vnitřních orgánů, kostí a tkání až na buněčnou úroveň buněk a vyhodnotí 
je.

Přístroj je k dispozici ve 2 verzích: jako BICOM BodyCheck2 Lite základní 
verze a BICOM BodyCheck2 Standard s rozšířenými funkcemi. Upgrado-
vání z verze „Lite“ na „Standard“ je možné kdykoli.

Během krátké doby získáte přehled o energetickém stavu vašeho klienta. 
Pro nalezené poruchy vám BICOM BodyCheck2 navrhne možné příčiny 
a související nápovědu pro další ošetření.

Čím je jedinečný?

• jednoduché, intuitivní ovládání
• názorné a snadno pochopitelné vyhodnocení
• vysoký stupeň automatizace
• efektivní, rychlý a výkonný
• podpora BICOM terapie

Zaujal vás?

Rádi vám oba systémy nezávazně předvedeme ve vaší praxi.

Série BICOM BodyCheck2
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•  Jako bioenergetická testovací metoda zjišťuje BICOM BodyCheck2 celý energetický stav 
těla prostřednictvím speciálních sluchátek.

 •  Kromě existujících dysbalací můžete také identifi kovat energetické poruchy dlouho 
předtím, než se projeví fyzicky, a tak slouží také jako prevence.

• Vizualizace výsledků vezme vaše klienty na výlet skenováním.
  Tím se zvýši jejich porozumění zobrazeným hodnotám a podpoří jejich spolupráce při 

ošetření.

•  Ideální pro optimální práci i bez znalostí manuální testovací techniky.

•  Jasné struktury a minimální náročnost na školení vám usnadní začátek práce s přístrojem.

Zjistěte víc
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Inovativní a časově efektivní způsob testování
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Balení BICOM® BodyCheck2 obsahuje

Řídící jednotka
BICOM BodyCheck2 

Speciální sluchátka
na designovém stojánku 

Paměťové kapsle pro přenos 
informací

Přenosový
pohárek

Kufřík s kolečky pro uložení  
a přepravu přístroje

USB disk se softwarem BICOM BodyCheck2 
a výukovými videosoubory

Úložný kufřík  
a jeho obsah
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Přehled verzí BICOM® BodyCheck2 Lite a Standard

* Referenční frekvenční vzorky 05

Lite Standard

Automatické profily skenování

Možnost výběru jednotlivých skenovaných obrázků

Vytváření vlastních profilů

Zobrazení bodů entropie

Grafické zobrazení prostřednictvím křivek

Přehled nejvýznamnějších dysbalancí

Zobrazení existujících dysbalancí ve skupinách 

Detailní zobrazení zatěžujících etalonů* ze skupin

Seznam „Nedoporučené potraviny“

Seznam „Doporučené potraviny“

Skupina hodnocení „Bachovy květy“

Přenos podpůrných etalonů na paměťovou kaspli 

Přenos zatěžujících etalonů na paměťovou kaspli 

Závěrečná zpráva

Detailní závěrečná zpráva se sloupcovými grafy a etalony

Seznam potravin ve formátu PDF pro přímý tisk

Česká jazyková verze



BICOM BodyCheck2 — generace 2.0

Express

2-4 Min

Standard

5-10 Min.

Detail

10-15 Min.
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Díky standardizovaným variantám skenu se můžete rozhodnout, 
který z nich bude pro dané sezení vhodný: 

Obsáhlý Detailní sken, časově úsporný Expresní sken nebo
Standardní sken pro zlatý střed.

Bioenergetické frekvenční vzorky těla se zaznamenávají pomocí 
speciálních sluchátek. Naměřené hodnoty jsou porovnány s refe-
renční databází.

Výsledky jsou zobrazeny na digitálních obrázcích orgánů.  Sym-
boly na první pohled zviditelňují, ve kterých oblastech jsou ener-
getické odchylky.

Vezměte své klienty na cestu skenováním!

Testování

Zobrazení
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Dokumentace
Jediným kliknutím dostanete přehlednou zprávu o potra-
vinách, kterým je třeba se vyhnout (verze Lite) a podpůrných 
potravinách (verze Standard). Zpráva optimalizuje vaši doku-
mentaci a seznam potravin usnadňuje aktivní účast pacienta.

Vyhodnocení
Automaticky vytvořené vyhodnocení vám poskytne rychlý 
přehled o energetickém stavu vašeho klienta. 

Zda se jedná o oslabené oblasti, nebo dysbalance či zátěže: 
vše je na první pohled shrnuté do přehledných kategorií. 

 Kromě souhrnného vyhodnocení na vyšší úrovni ve ver-
zi Lite vás Standardní verze podpoří podrobným vyhod-
nocením příčin. Takzvané etalony (referenční frekvenční 
vzorky) poskytují informace o možných energeticky zatěžu-
jících alergenech, virech, bakteriích, parazitech, zátěžích ze 
životního prostředí atd.

Zjištěné  změny jsou znázorněny grafi cky a uvedeny 
v přehledu dle priorit.

Ve verzi Standard můžete kromě pod-
půrných referenčních vzorků  nahrát 

na paměťovou kapsli i zatěžující 
etalony a využít je ve vaší terapii.

K dispozici máte rovněž další 
kategorii vyhodnocení. 
Bachovy květy vám po-
skytnou informace o duše-
vních dysbalancích a lze je 
využít ke stabilizaci psychiky.

7 
skupin

vyhodnocení

Nadřazené
oblasti

Energetická 
endokrino-
logie

Bachovy květyPotraviny

Podpůrné
látky

Energetické 
dysbalance

Energetické 
zátěže

Bachovy květy



Auswertungs-
gruppen
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Pohlavní
orgány

Kravské mléko Slepičí vejce

Ústřice Burské oříšky

Mandle Káva Kvasnice

Pšeničná
mouka

Fytoterapie

Homeopatie

Schüsslerovy 
soli

Vitamíny

Bachovy květy

Nosody

Aminokyseliny 

Alergická 
dysregulace

Minerály a
drahokamy

Bakterie

PlísněPesticidy a
hnojiva

Emoční 
stres

Zvířecí
srst

Paraziti

Domácnost a
prach

Očkování

Toxiny

Pyly a 
rostliny

Viry

Skupiny
vyhodnocení

Všechny naměřené informace jsou auto-
maticky vybrány a vyhodnoceny v katego-
riích uvedených vpravo.

To zajišťuje jasnou strukturu a podporuje 
vaše rozhodnutí.

Ve verzi Standard máte ke všem skupinám          
k dispozici detailní informace. Nová kate-
gorie „Bachovy květy“ vám rovněž poskytne 
náhled na možné psychologické aspekty.
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7 
skupin

vyhodnocení

Nadřazené
oblasti

Energetická 
endokrinolo-
gie

Bachovy květyPotraviny

Podpůrné
látky

Energetické 
dysbalance

Energetické 
zátěže

Jícen a 
žaludek

Střevo

Krevní/
imunitní systém

Lymfatický
systém

Ledviny a močový
měchýř 
Blase

Srdce

Cévy

Dýchací
orgány

Kůže

Kosti a
klouby 

Pohlavní
orgány

Histamin

Kortizol

DHEA

Inzulín

Adrenalin

Progesteron

Thyroxin

Autoimunitní
dysregulace

Degenerativní &
dystrofi cké 

poruchy

Alergická 
dysregulace

Imunologiké
dysbalance

Neurologické
poruchy

Endokrinní 
dysbalance

Vegetativní 
dysbalance

Nerovnováha
krve a lymfy

Hyper- a
neoplastické 
dysbalance 

Metabolické
dysbalance

Heather
(Skotský vřes)

Chicory
(Čekanka obecná)

Chicory
(Čekanka obecná)

White Chestnut
(Bílý kaštan)

Gorse
(Hlodáš evropský)

Holly
(Cesmína
ostrolistá)

Agrimony
(Řepík lékařský) 

Slepičí vejce

CukrBurské oříšky

Kvasnice

Pšeničná
mouka

Serotonin



BICOM BodyCheck2 — výhody pro vaši praxi

Intuitivní uživatelské rozhraní a jasná struktura výrazně usnadňují práci s přístrojem 
BICOM BodyCheck2.

• okamžité používání namísto složitého zaškolování

• automatizovaná interpretace namísto manuálního sběru informací

• řešení „jedním kliknutím k vytvoření vyhodnocení a zprávy”

Díky přehlednému uspořádání nepotřebujete pro práci s přístrojem 
BICOM BodyCheck2 náročné zaškolení.

Pro všechny individuální dotazy jsme Vám k dispozici.
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Diagnostika přístrojem  BICOM BodyCheck2 nemůže u klientů způsobit 
žádné zdravotní obtíže. 

+420 776 057 680

biomedcz@seznam.cz

Kontakt:



BIOMED CZ spol. s r.o.
Štolbova 2886
530 02 Pardubice
Česká republika

www.bicom-optima.cz
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