
Praktické využití Viofor JPS – Systém 
 
1. Možné využití pri prevenci a léčbě osteoporosy 
Pri aplikaci pole produkovaného systémem Viofor JPS dochází k usnadnení pruchodu vápenatých iontu pres 
bunecnou membránu. Dále prispívá ke shromaždování vápenatých iontu v matrix mitochondrií bunek. 
 
2. Regenerace všech bunek a tkání organismu 
a) Pri pusobení pole emitovaného systémem Viofor JPS na živý organismus dochází ke zvýšené tvorbe kanálu v 
plazmatické membráne, kterými prochází jednotlivé ionty. Usnadnuje také šírení vzruchu po nervovém vlákne. 
b) V matrix mitochondrií dochází ke zvýšené tvorbe ATP ( asi o 40%) urychlením cinnosti obou protonových 
cerpadel. Tímto se zvedá celkový energetický potenciál bunek. 
 
3. Velmi výrazné pusobení umožnující organismu odbourávání volných radikálu 
a) Stimuluje vznik enzymu pusobících na odbourání reaktivních forem kyslíku (pusobením na aktivaci SOD – 
superoxiddismutázy). 
b) Pusobí na denní rytmus vylucování melatoninu. V denním cyklu nedochází ke snížení endogenního 
melatoninu. Tímto lze také objasnit antidepresivní pusobení VIOFORTERAPIE. 
 
4. Výrazné navození stavu relaxace a uvolnení organismu 
V prubehu aplikace polí generovaných systémem Viofor JPS i po aplikaci dochází k vyšší hodnote vln alfa oproti 
stavu pred stimulací pri soucasném poklesu rytmu vln theta. Tyto výsledky jsou podložené vyšetrením na EEG. 
 
5. Analgetický efekt pri bolesti ( kloubu, svalu, mekkých tkání, zad …) 
Behem aplikace pulzního pole generovaného systémem Viofor JPS dochází v organismu ke zvýšenému 
vyplavování Beta-endogenních opiátu. 
 
6. Výrazné zvýšení ochrany organismu pred infekcemi dosažením stavu homeostázy a zároven pusobení na 
jednotlivé složky imunitního systému. 
a) Pusobení prístroje Viofor JPS zvyšuje aktivitu enzymu o 20 - 40%, címž znacne zlepšuje prubeh ruzných 
metabolických pochodu. 
b) Pusobení prístroje Viofor JPS systém pomáhá rozmnožování a dozrávání T lymfocytu. Pusobí mimo jiné 
pozitivním zpusobem zejména na regulacní T lymfocyty. 
 
7. Profylaktické pusobení proti vzniku civilizacních onemocnení 
a) Již výše zmíneným úcinkem na imunitní systém.  
b) Pusobí jako „trénink“ na bunky urychlením metabolických pochodu v nich probíhajících. 
c) Podporuje programovaný zánik bunek prirozeným procesem (apoptóza). 
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