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ONDAMED er moderne tysk teknologi, som kombinerer vestlig kunnskap om medisin med noe av 
det vi kjenner fra tradisjonell østlig medisin. To tusen apparater er i bruk rundt om i verden og det 
er antatt at om lag 20 millioner pasienter er behandlet til nå. 

BEH ANDLI NGSO MRÅDE R  

 Smertebehandling 

 Raskere heling etter operasjoner i nerver, 

vev, muskler, bein, etc. 

 Sårheling og forløsning av fortettet vev 

 Autoimmune sykdommer 

 Immunforstyrrelser 

 Sirkulasjonsforstyrrelser 

 Hormonforstyrrelser 

 Kardiovaskulær svikt 

 Metabolisme  

 Avgifting 

 Avspenning og reduksjon av stress 

 Søvnforstyrrelser 

 Idrettskader 

 Osteoporose 

 Forebyggende behandling 

 Behandling av avhengighet (tobakk og 

alkohol) 

 

 
 

 

ONDAMED – nye terapeutiske muligheter i din praksis 
 

ONDAMED er et viktig supplement for mange leger og terapeuter. Personer med 

kroniske plager vil kunne ha god nytte av ONDAMED 

til egenbehandling. 
. 

OND AMED –  ANVE NDT ENE RGi MED ISI N  
ONDAMED er et behandlingssystem som finner 
og behandler underliggende dysfunksjoner og 
dysreguleringer ved å stimulere med spesifikke 
pulserende elektromagnetiske felt (PEMF). 
 

ONDAMED gir tilgang til ikke-viljestyrte områder 
i kroppen og påvirker nerve- og immunsystemet, 
metabolismen, lymfe-, hormon- og 
sirkulasjonssystemet og ATP. 
 

ONDAMED: 
 bidrar til å avdekke inflammasjon, 

infeksjon og traumatisert vev 

 gir god effekt ved akutte og kroniske 
plager 

 er egnet til å avdekke emosjonelle 
traumer knyttet til fysiske plager 

 bidrar til økt sirkulasjon 

 bidrar til å styrke opptak av 
næringsstoffer og vitaminer 
 
PEMF - Pulserende Elektro Magnetiske Felt 
ATP - Adenosine triphosphat 

 

BUKE RV ENNLIG  O G SK ÅNS O MT  
ONDAMED er et avansert system som finner og 
behandler underliggende årsaker til plager.  
 
ONDAMED er en svært skånsom metode, den gir 
ingen smerter og er helt uten bivirkninger. 
ONDAMED stimulerer og styrker naturlige 
funksjoner i kroppen. 
 

 
Med pulsdiagnose finner vi riktig frekvens og 
presatte programmer som passer til den enkelte. 
Systemet er derfor alltid pasientspesifikt. 
Programmene kan også velges ut fra pasientens 
plager. De ulike programmene er relevante for en 
rekke forskjellige fysiske, mentale og emosjonelle 
plager.  
 
ONDAMED bidrar på en ikke invaderende måte til 
å vitalisere, regulere og gjenskape kroppens 
naturlig balanse. ONDAMED styrker og øker 
effekten av konvensjonell behandling og gir 
raskere bedring uten bivirkninger.  
 
 
 

 

  

 

 


