
 
Klinike za Optimizacijo zdravja uporabljajo najnaprednejše tehnologije za odpravljanje dejavnikov, ugotovljenih z našo celostno presojo. Postopek 
najprej obravnava glavne vzroke in sprožilne dejavnike, ki so na prvem mestu odgovorni za razloge, zakaj so se razvile zdravstvene težave. Nujno je da 
najprej obravnavamo vse primarne dejavnike, da bi lahko razrešili težave. Vendar pa želimo rešiti tudi sekundarne dejavnike in posredne oteževalne 
dejavnike, da bi dosegli čim hitrejše in čim boljše rezultate. Ko je en ali več vzrokov povezanih z dejavniki življenjskega sloga, vam svetujemo tudi, kaj 
storiti da naredite nujno potrebne spremembe. Vidimo pa, da se veliko vzrokov najbolje reši s kombinacijo high-tech metodologij. 
 
Z uporabo najnovejših in najboljših high-tech metodologij z vsega sveta ponujamo popolni pristop za obravnavanje vzrokov vaših zdravstvenih težav. 
Protokoli zdravljenja ne temeljijo na tradicionalni diagnozi; ljudje z enako diagnozo imajo vedno kombinacijo različnih vzročnih dejavnikov, ki jih je 
treba posebej obravnavati. Specifične vzročne dejavnike rešujemo tako, da vsak vidik obravnavamo z različnimi metodologijami, večinoma z uporabo 
najnaprednejših tehnologij, ki še niso vključene v druge zdravstvene klinike. Čeprav lahko nekatere naše posamezne tehnologije najdemo tudi v 
drugih klinikah, so le klinike za Optimizacijo zdravja te, ki imamo popolno kombinacijo tehnologij in metodologijo. Združimo jih tako, da dosežemo 
rezultate veliko bolje kot če bi pregledali le posamezne dele telesa. Edinstvene tehnologije, ki so v rokah naših posebej usposobljenih zdravnikov in 
terapevtov, zagotavljajo, da lahko ponudimo zdravstvene storitve daleč nad tistimi, ki jih ponujajo druge klinike. Vendar pa smo se odločili, da ne 
bomo ponudili tega, kar je tako ali tako na voljo v konvencionalnih klinikah. Zatorej je to, kar ponujamo, dopolnilna storitev standardnim 
zdravstvenim storitvam. Glede na to, da polovica prebivalstva že ima ali pa bo dobila kronične bolezni, ki jih standardno zdravstvo ne more rešiti, je 
naša dopolnilna in celovita high-tech storitev zelo potrebna. 
Po tem, ko na najboljši možni način rezrešimo vzroke vaših zdravstvenih težav, spodbujamo telesu lastne samoregulirajoče mehanizme, da na 
najboljši način rešimo težave. Notranji samoregulirajoči sistem bi se moral ukvarjati s problemom, ko se je ta prvič razvil. Vendar se zdravstvene 
težave razvijejo, ko je vsota vseh sprožilnih dejavnikov in oteževalnih dejavnikov večja od notranje zmogljivosti telesa za obravnavanje le teh. Nato se 
razvije prilagoditev telesa tem težavam in s to prilagoditvijo nehajo notranji mehanizmi rešiti vašo težavo. Potem reševanje le vzroka običajno ne bo 
več dovolj, saj se je vzpostavila nova norma na katero se mora telo navaditi. Imamo revolucionarno tehnologijo, ki lahko spodbudi specifične notranje 
mehanizme, ki so potrebni za reševanje zdravstvenih težav, in sicer z uporabo signalov, ki so bioidentični tistim, ki so jih možgani uporabljali za 
spodbujanje mehanizmov, preden je težava nastala. Dokler so dejavniki dovolj obravnavani, to zdravljenje pogosto daje izjemne rezultate. V kolikor se 
vzročni dejavniki dovolj odpravijo, potem ta postopek prinese neverjetne rezultate. Zato to tehnologijo uporabljamo kot zadnji del standardnega 
postopka pri optimizaciji zdravja. Ko so težave zapletene in močno izražene, je običajno treba ponoviti terapijo in nato spodbujati notranje 
samoregulirajoče mehanizme. Končni cilj je pomagati lastnim mehanizmom telesa, da v celoti ustvarijo in ohranijo dobro homeostazo in zdravje. 
Tehnologije, ki jih uporabimo, so najnovejše in najučinkoviteje naprave z vsega sveta. Tu sta dve tehnologiji zdravljenja, ki se poleg tehnologij za 
presojo uporabljajo v vseh klinikah za optimizacijo zdravja: 
 

● Health Optimizing celična regulacija; tehnologija, ki spodbuja izmenjavo natrijevih in kalijevih ionov in tako regulira mitohontrijsko 
dejavnost. To izboljša celično funkcijo in energijo. Tehnologija ima tudi programe za izboljšanje mikrocirkulacije in drugih pomembnih 
zdravstvenih dejavnikov. To tehnologijo lahko kupite ali najamete za domačo uporabo; 

● Omenjena tehnologija, ki posebej spodbuja notranje samoregulirajoče mehanizme za doseganje in ohranjanje dobrega zdravja. Pomaga 
telesu, da bolj učinkovito obravnava nastale težave in gre ven iz načina prilagajanja, v primerih, ko se težave nič več ne rešujejo. 

 
Tukaj so opisani primeri tehnologij zdravljenja, ki jih imajo vse naše klinike za Optimizacijo zdravja po svetu in klinike Royal Retreat. Te tehnologije 
običajno niso na voljo v lokalnih klinikah: 
 

● “Cell-volt” - polnilna naprava, ki lahko poveča celično napetost v lociranem tkivu na idealnih -90mv in popravi dielektrične lastnosti celičnih 
membran. To celicam omogoča pravilno izmenjavo ionov, kar daje takojšnje rezultate pri funkciji celic, zmanjšanju vnetja in stimulaciji 
obnovitvenih procesov tkiv. 

● Nitric Oxide - naprava z plinom dušikovega oksida, ki v nekaj minutah poveča raven dušikovega oksida in tako razreši najpomembnejši 
dejavnik, ki je pomemben za zdravje srca in ožilja, kot izhaja iz Nobelove nagrade za medicino iz leta 1989. To je v našem protokolu tudi 
pomembna naprava za spodbujanje zdravljenja diabetičnih razjed. 

● Plasma Light - impulzna plazemska svetlobna tehnologija, ki uničuje mikroorganizme z resonančnim efektom na molekularne gibe 
specifičnih mikroorganizmov, ki jih merimo z molekularno spektroskopijo. 

● Dve kombinirani tehnologiji za stimulacijo podzavestnih procesov, nevrotransmiterjev, aktivnosti v različnih delih možganov in urejanje 
možganskih valov. Naši psihologi ju uporabljajo za psihološke in psihosomatske terapije. 

● Tehnologija za spodbujanje aktivnosti dendrita v možganih, s čimer se omogoča boljšo obdelavo informacij, pa tudi izboljšanje številnih 
drugih možganskih funkcij. 

● Tehnologija, ki nam lahko ponudi načrt, kakšno bi moralo biti molekularno gibanje celic, temelječ na podlagi informacije obsežnega števila 
referenčnih meritev vzorcev tkiva z molekularno spektroskopijo. 

● Več tehnologij za lokalno stimulacijo poškodb/celjenja ran, ki v pravi kombinaciji dajejo možnost, da se čas okrevanja pospeši do trikrat, 
daje celo možnost za dokončano zaceljenje starih poškodb. 

● Več tehnologij za skeletno poravnavo, sprostitev mišičnih obremenitev in uravnavanje živčnega sistema, ki v skupni kombinaciji dajejo 
potencial za rešitev številnih težav. 

● Edinstveni biokemični testi, prek vrhunskih priznanih laboratorijev po vsem svetu, za merjenje biokemičnih dejavnikov, ki še niso na voljo za 
testiranje prek zdravstvenega sistema. 

 
Vedno si prizadevamo uporabiti najboljšo kombinacijo vseh metodologij za odpravljanje specifičnih dejavnikov, ki jih najdemo. Imamo veliko izkušenj, 
katera kombinacija tretmajev daje najhitrejše in najboljše rezultate. Health Optimizing klinike dokazujejo, da lahko kronične in neozdravljive bolezni 
pogosto rešimo z notranjimi samoregulirajočimi mehanizmi telesa s pomočjo pravega kombiniranja high-tech tretmajev in učenja življenjskega sloga. 
Če imate bolezen in se sprašujete, kaj lahko storimo za vas, se obrnite na kliniko, ki jo želite obiskati. Po opravljeni popolni presoji lahko pričakujete 
veliko več dogovorov. Alternativno si lahko pri nas rezervirate termin in nato prejmete informacije o tem, kako vam lahko pomagamo. 
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