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ONDAMED® stimulerer med 
Pulserende Elektromagnetisk 
Felt (PEMF) og sammen med 

pulsdiagnose gir dette en bio-
feedbacksløyfe. 

 
 
 

 

Bestill din egen 
ONDAMED®  

 
E-post: post@balansepluss.no 

Telefon: 413 800 30 
Turbinveien 3, 0195 Oslo 

www.balansepluss.no 
 

 
 

 
 

ONDAMED VED CROHN’S SYKDOM 
Les hva en pasient forteller om sin erfaring med Crohn's 

sykdom, og hvordan Ondamed var avgjørende for hennes 

helse. Pasienten ønsker å være anonym. 

”Jeg har hatt diagnosen Crohn’s sykdom i ca 15 år. Siden 

jeg ble operert i '05 har jeg slitt med dårlig fordøyelse 

(spesielt løs mage). Jeg ble akutt innlagt med innsnevring 

på tarm og heftig betennelse i 2011. Jeg unngikk med et 

nødskrik ny operasjon, men har slitt med å få det hele 

under kontroll. 

Min ektemann er akupunktør og han har bidratt med sitt 

og vi har benyttet oss av landets beste leger innen blant annen funksjonell medisin. 

Men denne gangen var ikke dette nok. Etter en periode med behandling med Ondamed 

opplevde jeg en bedring og at sykdommen kunne holdes i sjakk. Jeg merket raskt at 

energien kom tilbake og at magen roet seg. Da tarmen var på sitt mest akutte, kunne 

jeg bokstavelig talt føle at behandling med Ondamed roet tilstanden”. Les hele 

dokumentet her og om Crohn’s sykdom, en kronisk betennelse i mage-tarmkanalen.  

ONDAMED® ”Anvendt energimedisin for akutte og kroniske plager” 
ONDAMED bidrar til å avdekke inflammasjon og infeksjoner og har vist seg å ha god 
effekt ved akutte og kroniske plager. Kroniske plager kan omfatte dysregulering av 
sentralnervesystemet og immunsystemet, dysfunksjon av cellulære 
energimetabolisme, ionetransport og kardiovaskulære avvik 
Ondamed bidrar til økt sirkulasjon og til å styrke opptak av næringsstoffer og 
vitaminer. ONDAMED stimulerer alle typer vev og påvirker nervesystemet, 
metabolismen, lymfesystemet, immunsystemet og ATP (AdenosinTrifosfat).  
 

 
Lær mer om ONDAMED® 

Erfaring har vist at ONDAMED fungerer godt som en selvstendig behandlingsmetode og 
er velegnet i en kombinasjon med ulike metoder. Du finner artikler, videoer og mye 
informasjon her: www.ondamed.net og www.balansepluss.no. 
 

Bestill din egen ONDAMED® - nye muligheter i din praksis! 

Med vennlig hilsen 

Erling Vebenstad 

Daglig leder og terapeut 
Telefon: 413 800 30 

e-post: erling.vebenstad@balansepluss.no 
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