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Viofor JPS mám od července roku 2002. Přestože na trhu byla nabídka velkého množství nejrůznějších přístrojů, 
zaujala mě serióznost přístupu ze strany firmy a zejména tři významné vědecké osobnosti stojící v pozadí celého 
projektu.  
 
Soupravu Viofor JPS jsem zakoupil pro své pacienty a samozřejmě i pro sebe, neboť sám jsem vystaven všem 
negativním civilizačním faktorům ovlivňujících naše zdraví. Velice oceňuji široké indikační použití této soupravy 
a její bezpečnost. Zejména oceňuji její účinek na neurovegetativní systém, který, jak víme, ovlivňuje většinu 
metabolických pochodů. Protože stress jako jeden z důležitých faktorů se podílí na vzniku nejrůznějších chorob 
(rakovina, kardiovaskulární choroby, poruchy imunity apod), je tato pomoc neocenitelná. Z vlastní zkušenosti 
mohu říct, že po několika dnech vioforterapie jsou pacienti klidnější, lépe spí, symptomy jako bušení srdce, 
pocení apod. zvolna ustupují. 
 
Jako imunologa mne samozřejmě zajímá hlavně vliv na imunitní systém. Z posledních prací je vědecky 
prokázáno, že imunomodulační efekt VIOFORU je jednoznačný. Z praxe jeden příklad za všechny: každým 
rokem v průběhu zimy prodělám l-2 těžké virosy, kromě těch, které se mi podaří potlačit již v počátečním 
období infekce. Od loňského léta, kdy mám v ordinaci VIOFOR jsem ještě neonemocněl, za což vděčím jistě 
VIOFORU, protože jinak můj denní režim je všechno jiné než zdraví prospěšný.  
 
Slibný je rovněž účinek na alergické choroby jako např. asthma bronchiale, kde se stav v kombinaci s další 
léčbou po několika měsících stabilizuje. Lze předpokládat, a výsledky tomu nasvědčují , že VIOFOR je m.j. i 
nadějným pomocníkem v léčbě ostatních alergických chorob. Protože indikační spektrum použití VIOFORU je 
velmi široké, nelze je zde ani ve stručnosti celé obsáhnout. Souprava Viofor JPS je vhodná do ordinací i 
nemocnic.  
 
Vzhledem k její bezpečnosti je možno VIOFOR používat i v domácnostech a to jak při léčbě tak i jako prevenci, 
což je jeho další velké pozitivum. Důkazem toho, že jsem přesvědčen o opravdu Pozitivním vlivu 
VIOFOROTERAPIE na lidský organismus, může být fakt, že v průběhu letních měsíců hodlám otevřít 
specializované centrum na léčbu VIOFOREM v centru Ostravy s profesionální obsluhou a poradenskou činností. 
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