




„Kdybych ovládal schopnost vytvářet teplo, dokázal bych vyléčit každou nemoc na světě.“ (Hippokratés, 450 př. n. l.)
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Život s podložkou Biomat

Zdravím vás! Děkujeme, že jste si koupili produkt Biomat 
společnosti Richway. Na následujících stránkách vám podrobně 

ukážeme, jak podložku BioMat používat účinněji.

Tato brožurka je 
uživatelskou příručkou

produktu  Biomat
společnosti Richway.

Já jsem vaše průvodkyně 
Sujung.

Já jsem vaše průvodkyně 
Sujung.

Já jsem vaše průvodkyně 
Kimi.

Já jsem vaše průvodkyně 
Kimi.

Já jsem vaše průvodkyně 
Zenel.

Já jsem vaše průvodkyně 
Zenel.

Podložka BioMat je termo-elektroterapeutické 
zařízení, které posiluje imunitní systém tvorbou 
dlouhých vln infračerveného záření a záporných 

iontů pro vaše zdraví.

Toto zařízení získalo poprvé na světě 
souhlas 510 (k) k použití jako zdravotnický 

prostředek od amerického úřadu pro potraviny 
a léčiva a současně prošlo náročným procesem 

certifikace zdravotnických prostředků 
japonského ministerstva zdravotnictví 

a sociální péče.

Číslo osvědčení zdravotnického prostředku 510 (k) amerického úřadu
pro potraviny a léčiva (US Food and Drug Administration) K072534.
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Dlouhovlnné infračerveného záření je nejbezpečnější energie na světě a stejně tak i světlo života (Hwang Sang, MD, 1995)
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Život s podložkou Biomat

Jak tedy dokáže Biomat vytvářet dlouhovlnné
 infračervené záření a záporné ionty? Tajemství spočívá 

v ametystu a turmalínu.

Už od starověku
se ametystu říká  „léčivý kámen“,

neboť vydává přirozené záření o vlnové
délce 32 876 KHz, které  životadárně působí

na tělesnou činnost 
a zlepšuje ji.

Přírodní ametyst 
(pro dlouhovlnné 

infračervené záření)

Přírodní ametyst 
(pro dlouhovlnné 

infračervené záření)

Turmalín 
(pro záporné ionty)

Turmalín 
(pro záporné ionty)

Vytváří životadárné 
záření o vlnové délce 

.32 876 KHz

Vytváří životadárné 
záření o vlnové délce 

32 876 KHz.

Ametyst, léčivý kámenAmetyst, léčivý kámen
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Dobrý chirurg má orlí oko, lví srdce a ženskou ruku. (britské přísloví)
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Život s podložkou Biomat

Každé světlo má vlastní vlnovou délku. 
Nejkratší vlnovou délku mají paprsky záření 
gama, přičemž vlnová délka se postupně 
prodlužuje u rentgenového záření, 
ultrafialového záření, viditelného záření 
(0,4–0,7 mm) a konečně hluboko působících 
dlouhých vln infračerveného 
záření s vysoce účinnou 
termoterapeutickou energií.

Jaký je tedy rozdíl 
mezi teplem a dlouhovlnným 

infračerveným zářením? Vnější 
teplo obtížně proniká do těla, ale 
dlouhovlnné infračervené záření 
může pronikat hlouběji do těla 
a vytvářet intenzivní třecí teplo, 

které stimuluje naše buňky 
k pohybu.

Typ světla v závislosti na vlnové délce

Tyto fotografie zobrazují rozdíl mezi běžnou podložkou 
a podložkou Biomat s dlouhovlnným infračerveným zářením.

Na běžné podložce

Ametyst vydává účinnější 
hluboko působící dlouhovlnné 

infračervené záření 
s účinnější termoterapeutickou

energií.

Záření gama

Rentgenové
záření

Ultrafialové
záření

Viditelné
záření

Infračervené
záření

(0,00001 M)

(0,00001–0,01 M)

(0,01–0,4 M)

(0,4–0,7 M)

(0,7–1000 M)

* M=mikron

Teplo
Teplo

Dlouhovlnné 

infračervené 

záření vydávané 

ametystem
Dlouhovlnné 

infračervené 

záření vydávané 

ametystem

Na podložce Biomat

Není to 
jednoduché?
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Cvičení je radost. A bez cvičení není žádné radosti (Arnold Schwarzenegger)
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Život s podložkou Biomat

Aktivní pohyb buněk vytváří 
třecí teplo a zvyšuje teplotu těla. 

Ametystové dlouhovlnné infračervené 
záření podložky Biomat má pak hlouběji 

působící kratší vlnovou délku (6,5–14 µm), 
která účinněji vytváří příjemné teplo

než běžné dlouhovlnné 
infračervené záření.

Rozdíly mezi běžným dlouhovlnným infračerveným zářením 
a dlouhovlnným infračerveným zářením z ametystu

Podložka Biomat a symbol Hideo

Symbol Dewa Hideo je znám vydáváním bio-rezonanční energie.Symbol Dewa Hideo je znám vydáváním bio-rezonanční energie.

Dlouhovlnné infračervené 
záření s dlouhou vlnovou

délkou
(je dráždivé a způsobuje 

emocionální poruchy)

Dlouhovlnné infračervené 
záření s dlouhou vlnovou

délkou
(je dráždivé a způsobuje 

emocionální poruchy)

Dlouhovlnné infračervené 
záření s kratší vlnou délkou

(6,5 –14 mikronů)
(působí hluboko

a je příjemné)

Dlouhovlnné infračervené 
záření s kratší vlnou délkou

(6,5 –14 mikronů)
(působí hluboko

a je příjemné)

„Dlouhovlnné infračervené záření 
o vlnové délce  6,5 až 9,32 mikronu 

rezonuje s lidskými rezonančními vlnami, 
které jsou velmi účinné při léčbě.“

„Dlouhovlnné infračervené záření 
o vlnové délce  6,5 až 9,32 mikronu 

rezonuje s lidskými rezonančními vlnami, 
které jsou velmi účinné při léčbě.“

Podložka Biomat je konstruována 
k maximalizaci bio-rezonanční energie 

na základě symbolu Hideo.
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V organismu moderního člověka je přítomno 1000x krát více toxických těžkých kovů než před padesáti lety (The Journal of the American Medical Association, 1974)
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Život s podložkou Biomat

Biomat zahřívá vaše tělo, 
které nemůže brzy znovu 

vychladnout, protože dlouhovlnné 
infračervené záření mění vaši tělesnou 

konstituci, která tak sama vytváří 
teplo stimulací mitochondrií 

v buňkách těla.

Toto je fotografie pacienta, který trpí obtížemi 
krevního oběhu. Po použití podložky Biomat 
u něj můžete vidět výrazné zlepšení krevního 

oběhu. Je to způsobeno tím, že pacient změnil 
svou tělesnou konstituci, aby sám udržoval 

vysokou teplotu těla.

Vynikající tepelně izolační vlastnosti podložky Biomat

mitochondrie

mitochondrie

Před použitím podložky Biomat Dva týdny po používání podložky Biomat

Dr. George GrantDr. George Grant

Nízká teplota na 
temeni (45 °C)

Testovací data podložky Biomat společností Telesum v USA

Nízká teplota ve střední částí 
břicha (45 °C)

0 sekund
30 sekund
60 sekund
90 sekund

1 hodina

24,4 °C
26,6 °C
24,5 °C
26,6 °C
27,6 °C

čas teplota

Sledujte změnu tělesné teploty po zapnutí podložky Biomat

0 sekund
30 sekund
60 sekund
90 sekund

1 hodina

24,4 °C
26,6 °C
24,5 °C
26,6 °C
27,6 °C

čas teplota

2 hodiny
4 hodiny  

6 hodin
8 hodin

26,1 °C
26,7 °C
27,9 °C
27,3 °C

2 hodiny
4 hodiny  

6 hodin
8 hodin

33,9 °C
33,8 °C
34,5 °C
34,7 °C

Není to 
úžasné?
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Průměrný dospělý bojuje zarputile s rakovinou šestkrát za život.
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Život s podložkou Biomat

Jedním z nejvýznamnějších jevů 
spojených s hypertermickou terapií 
podložkou Biomat je změna tělesné 
konstituce tak, aby sama udržovala 

tělesnou teplotu. Tato změna tělesné 
konstituce prospívá krevního oběhu 

a aktivuje přes 3000 důležitých enzymů 
tak, aby škodlivé látky přirozeně 

odcházely z těla.

Tento snímek krve byl pořízen po 
třicetiminutovém použití podložky 
Biomat. Můžete vidět, že zakalená 
krev se sraženinami v červených 

krvinkách se díky dlouhovlnnému 
        infračervenému záření podložky 

             Biomat  změnila na zdravou 
             ideální krev vhodnou pro 
přenos kyslíku. Není to úžasné?

Ametystové dlouhovlnné infračervené 
záření změní vaši tělesnou konstituci tak,  aby sama

zvyšovala vaši tělesnou teplotu.

Jak já to infračervené 
záření nesnáším! Chci žít ve světě bez 

podložky Biomat!

Já taky!Škodlivá
látka

Škodlivá
látka

Před použitím podložky Biomat

Pročištění krve ametystovými dlouhovlnnými infračervenými paprsky

30 minut po použití podložky Biomat
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„Zničit všechny zlé bakterie a uklidit nepořádek“, to je celodenní práce imunitního systému.
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Život s podložkou Biomat

Tento snímek ukazuje srdce padesáti 

sedmileté ženy. Její zdravotní stav byl 

velmi špatný. Trpěla sníženou

kardiovaskulární funkcí a arytmií.

Avšak pouhé tři minuty

po použití podložky Biomat

se její kardiovaskulární funkce

výrazně zlepšily.

Všechny nemoci mají původ 
v nižší tělesné teplotě. Toto snížení 

tělesné teploty se nazývá  „přecitlivělost
na chlad“. Symptomem přecitlivělosti na 

chlad jsou chladné ruce a nohy, které jsou 
daleko od srdce a celkový pokles 

tělesné teploty.

Zvláště když klesá teplota rukou 
a nohou kvůli klesající vnější teplotě, 

stáhnou se terminální cévy, což omezu
je celkový krevní oběh.

Hypertermická funkce podložky Biomat 
posiluje kardiovaskulární činnost

Při poklesu teploty se zhorší funkce 
imunitního systému

Před použitím podložky Biomat (29. 5. 2010) 30 minut po použití podložky Biomat (30. 5. 2010)

Přecitlivělost
na chlad

Přecitlivělost
na chlad

Přecitlivělost
na chlad

Přecitlivělost
na chlad

Přecitlivělost
na chlad

Přecitlivělost
na chlad
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Imunitní systém vyhledává a ničí veškeré buňky, které nepomáhají při plnění obvyklé fyziologické činnosti.
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Život s podložkou Biomat

I když vaše tělesná teplota klesne 
o pouhý 1 °C, životně důležité funkce 

vašeho těla nemůže plnit více než 
3000 základních enzymů.

Pokud vaše tělesná teplota vzroste o 1 °C, 
potom se aktivita enzymů zvýší o více než 
40 %. Na druhé straně, pokud vaše tělesná 

teplota klesne o 1°C, potom se aktivita 
enzymů sníží o 50 %. Jinými slovy, lidé
trpící přecitlivělostí na chlad jsou kvůli

oslabenému imunitnímu systému
náchylnější k onemocněním.

Pokud vaše tělesná teplota klesne o 1 °C, 
zhorší se vaše životní funkce

Pokud vaše tělesná teplota vzroste o 1 °C, 
potom se aktivita enzymů zvýší o zhruba 40 %

Je mi zima a cítím 
se tak slabý.

Ach, dnes 
umírám.

Tělesná 
teplota
Tělesná 
teplota

Aktivita
enzýmů
Aktivita
enzýmů

1 °C
nárůst

40 %
nárůst

1 °C
pokles

50 %
pokles
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Každý den se vaše buňky dělí dvou miliardkrát.
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Život s podložkou Biomat

Pokud vaše tělesná teplota přesahuje 36 °C, 
vaše imunita bude posílena, neboť enzymy 

budou aktivní. Pokud však vaše tělesná teplota 
klesne pod 35 °C, objeví se potíže 

v autonomickém nervovém systému a imunita 
bude rychle oslabena. Rakovinotvorné buňky 

mají toto chladné  prostředí velmi rády.

Harvardské lékařská fakulta zjistila, že 
rakovinotvorné buňky jsou citlivé na teplo 

a hynou při teplotách nad 42 °C, a proto 
zvýšení tělesné teploty oslabí aktivitu 

rakovinotvorných buněk.

Vaše tělesná teplota by v průměru
měla překračovat 36 °C

Vaše tělesná teplota by v průměru
měla překračovat 36 °C

Zpráva Harvardské 
Lékařské Fakulty

POSÍLENÁ
IMUNITA

SNÍŽENÁ
IMUNITA

Lepší činnost 
enzymů díky vyšší
teplotě těla

teplota, při níž nepřežívají 
rakovinotvorné buňky

Tenhle chládek 
je moc 

příjemný!

Nesnáším horko! 
Béé béé!
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Stravovací návyky, které neustále zvyšují hladinu glukózy v krevním řečišti se podobá snaze uhasit požár, zatímco někdo ve stejném okamžiku lije na stromy benzín. (Lorraine Day, MD, 1984)
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Život s podložkou Biomat

Biomat vydává infračervené 
záření z ametystu, které z vašeho těla 

vytváří tajný Protein teplotního šoku (HSP), 
který posiluje imunitní systém. HSP je protein, 
které vaše tělo vylučuje k ochraně buněk před 
teplem a který hraje důležitou roli při výrobě 

endorfinů a posilování imunitního 
systému.

Tento snímek ukazuje změnu po 
vylučování HSP při hypertermické léčbě. 
HSP hraje důležitou roli při 
posilování vlastních hojících 
schopností prostřednictvím 
posilování imunitního systému.

Jedním z důvodu, proč musíte používat 
Biomat při vysokých teplotách,

je podpora vylučování HSP.

Ještě 

tepleji!

Dobře!Dobře!

Vylučování 
HSP

Vylučování 
HSP

Vylučování 

HSPVylučování 

HSPVylučování 
HSP

Vylučování 
HSP

Před vyloučením HSP

Tři měsíce po vyloučení HSP
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Pokud se nedokážete zbavit stresu, bojujete proti nemoci se svázanýma rukama.
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Život s podložkou Biomat

HSP má obecně trojí účinek:
1. Posiluje imunitní systém
2. Obnovuje fyzickou sílu blokováním únavy
3. Napomáhá vylučování endorfinu, látce, 

která ulevuje od vnitřní bolesti

Po experimentu, při němž 12 pacientů 
používalo podložku Biomat po dobu 
jedné hodiny denně, jehož cílem bylo 

                zjistit, zda Biomat dokáže 
                účinně snižovat hladinu stresu,
 výsledky  ukázaly, že stresové hormony, 

včetně korizolu, se snížily o 78 %.

HSP zvyšuje tvorbu endorfinů, NK buněk, 
T buněk a lymfocytů

HSP 

tuž sv
aly!

Já? HSP! 
Víš to, že mám

stejnou sílu!

Biomat snižuje stresové hormony o 78 %
Magnetická rezonance, elektroencelofagram, 

elektrokardiogram, krevní kortizol

Zpráva z klinické zkoušky kanadského lékaře George Granta.Zpráva z klinické zkoušky kanadského lékaře George Granta.

Před použitím
Po použití

Hladina

Magnetická rezonance

Elektroencefalogram

Elektrokardiogram

Krevní kortizol

(mcg/dcl)

(0–100)

(100–1000l)

(1–10)

(5–25)

Výsledky před testem
před použitím Biomat

Výsledky po testu
po použití Biomat
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Lidé na sebe nakládají stres sami. Člověk se koneckonců může obejít bez pocitů, jako je nenávist, sprosťáctví, posedlost a sobeckost.
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Život s podložkou Biomat

Dále se podíváme na to, jak turmalín vytváří záporné ionty. 
Turmalín je drahokam, který vzniká v žulovém pegmatitu, který 

se ve velkém množství těží v Brazílii, Indii, Číně a Africe. 
Má mimořádnou schopnost vytvářet záporné ionty.

Silné elektrické pole 
vytváří zejména černý turmalín, který 

tak vyzařuje mnohem více záporných iontů 
než běžné turmalíny.

Tento drahokam je proslulý 
výboji záporných iontů, které se 

podle jednoho novátorského
lidského objevu nazývají vitaminy

vzduchu (aniony)!

Turmalín vytvářející
přírodní záporné ionty

vitamin
vzduchu

vitamin

vzduchu
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Pouze tehdy, když zažijete pocit potěšení, vášně, vděčnosti a odměny, jste od Boha obdařeni životem.

13Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Co je vlastně záporný iont? 
Záporný iont je stav, kdy je

v molekulách nebo částicích
ve vzduchu (skupiny molekul) více 

elektronů než protonů.

Záporné ionty se vytvářejí 
ve velkém množství v čistém přírodním 
prostředí. Ideálními místy, kde můžeme 

vnímat působení záporných iontů je 
v blízkosti vodopádů nebo nebo 

v jehličnatých lesích. Čerstvý vzduch ucítíte
v blízkosti vodopádů a v jehličnatých

lesích okamžitě. Tato čerstvost
je právě způsobena zápornými

ionty.
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Užívejte si krásu, hudbu, smích a radost kolem vás.
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Život s podložkou Biomat

Jak tedy záporné ionty působí na 
vaše tělo? Dr. Erwin Neher a Dr. Bert Sakmann 

z Německa získali v roce 1991 Nobelovu cenu v oboru 
lékařství  za svůj objev, že záporné ionty hrají velmi 

důležitou roli při metabolismu.

V lidském těle se nachází přes 
šedesát trilionů organicky propojených 

buněk, které vysílají a přijímají informace a živiny 
a vylučují odpad. Tato distribuce je možná díky 

buněčným kanálkům, které propojují
buňky.

Dr. Erwin Neher Dr. Bert Sakmann

Podívejte se na jejich objev, kterým jim v roce 1991 vynesl 
Nobelovu cenu v oboru lékařství.
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Nakonec je láska, kterou berete stejná jako láska, kterou dáváte. (Abbey Road, 1969)

15Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Pokud však nejsou v buňkách 
žádné záporné ionty, kanálky se 
uzavřou. Proto nemohou živiny 

zásobovat všechny části vašeho těla, 
a proto se omezí aktivita buněk

                    s následnou zvyšující se bolestí.

Až váš mozek zachytí elektrické signály kladných iontů, ucítíte bolest.  
Záporné ionty vytvářené podložkou Biomat bude tělo vstřebávat při 
dýchání, nebo skrz pokožku. Podpoří  buněčný metabolismus, zlepší 
vaši vitalitu, ulehčí vám od bolesti a bude distribuovat různé živiny 
a energii po vašem těle. Také pročistí krev, bude mít uklidňující účinek. 
Jsou vhodné i pro odbourání únavy.

Bez záporných iontů se vaše buněčné 
kanálky neotevřou

Živina Nečistota
Potřebuji záporný iont, abych otevřel 

dveře.

Bez těch záporných 

iontů nedokážu ty 

dveře otevřít!

Současně  nebude vylučován 
odpad a bude se hromadit 

v těle, což negativně ovlivní 
vaše zdraví.

Zapnout 
úlevu od 
bolesti!

Zapnout 
úlevu od 
bolesti!

Zapnout
větší 

uklidňující 
účinek!

Zapnout
větší 

uklidňující 
účinek!

Zapnout odbourávání únavy!

Zapnout odbourávání únavy!

 „To dělám já, záporný iont!“
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Buňky s vámi komunikují a plní vaše povely, proto k nim mějte vřelý vztah.

16 Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Teď se podíváme, co všechno balení 
obsahuje. V krabici najdete rohož, ovladač, 

podložku a tašku na přenášení.
Dále si také můžete dokoupit

polštář.

Řada Biomat se dodáváv následu-
jících velikostech: king, queen,
jednolůžko, profesionální (BMP)
a mini. Velikosti king a queen size
a jednolůžko jsou určeny pro použití
na standardních lůžkách, …

… zatímco profesionální (BMP) velikost je 
určena pro intenzivní hypetermickou léčbu 
a je ideální pro nemocniční nebo masážní lůžka. 
Mini podložku lze snadno s sebou vozit na cesty 
nebo používat v křesle. Současně se používá 
jako přikrývka pacienta při hypertermické léčbě.

Součásti podložky Biomat Druhy podložky Biomat

Podložka

Povlak

Polštář*

*Polštář je třeba koupit zvlášť

Ovladač

Taška
na přenášení

Velikosti king a queen

Jednolůžko

Profesionální velikost (BMP)

Mini
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Nemoci, které nelze léčit správnou stravou, nelze vyléčit žádným jiným lékem.(Hippokratés, 450 př. n. l.)

17Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Na displeji ovladače se zobrazuje ukazatel 
teploty. Levá strana displeje ukazuje stupně 
Celsia a pravá strana stupně Fahrenheita. Dále 
je zde ukazatel dlouhovlnného infračerveného 
záření, ukazatel elektromagnetického příjmu 
a v ovladači zabudovaný poplašný systém.
Na pravé straně je hlavní vypínač, tlačítka pro 
ovládání teploty a tlačítka nastavení času.

Ovladač Biomat je navržen 
k bezpečnému ovládání tvorby 
dlouhovlnného infračerveného 
záření a záporných iontů s pomocí 
jednoduchého přepínače.

Jak používat ovladač Biomatu

Teď se podíváme, 
jak používat ovladač.
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Příčinou nemocí je úzkost a hněv. (francouzské přísloví)

18 Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Teď se podíváme, jak Biomat 
používat. Nejprve zasuňte konektor 

ovladače do podložky.

Mini podložku můžete 
připojit stejným způsobem. 

Vzhledem k tomu, že ovladač 
má jiný tvar, podívejte se 

na nákres.

Nejprve připojte podložku k ovladači Připojte mini podložku k ovladači
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Nikdy nezapomeňte poděkovat. Vděčnost je lék, který léčí vaše tělo i srdce.

19Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Tyto dvě velikosti mají dva konektory. Jeden
pro levou a jeden pro pravou stranu, proto lze 
teplotu kontrolovat nezávisle na obou stranách.

Po připojení podložky Biomat a ovladače 
zasuňte zástrčku ovladače do zásuvky na stěně. 
Nyní jste připraveni k použití podložky Biomat.

U velikostí King a Queen lze nastavit a kontrolovat
teplotu nezávisle na levé či pravé straně

Připojení podložky Biomat a ovladače

*Teplotu lze nezávisle kontrolovat na obou 
  stranách pomocí dvou ovladačů, nebo pomocí 
  King nebo Queen ovladače s dvěma vývody
  a konektory.
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Každý den odpusťte jednomu člověku a můžete tím každý den vyléčit nemoc. (britské přísloví).

20 Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Kdykoliv používáte Biomat, použijte 
povlak. Povlak má antibaketriální funkci 
a maximalizuje léčebné účinky 
infračerveného záření.

Po připojení podložky Biomat 
a ovladače zapněte hlavní vypínač 

na straně ovladače. 

*Pro maximální účinek hypertermie 
  doporučujeme přikrýt celé tělo.

Vždy pužívejte krycí povlak Biomat – zapnutí přístroje 1Biomat – zapnutí přístroje 1
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Temnotu lze překonat nejen bojem, ale  i světlem.

21Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Po stisku hlavního 
vypínače vpravo od středu ovladače

se budou vytvářet pouze záporné ionty bez 
termoterapeutických účinků a aktivuje se ukazatel 
záporných iontů. Pokud stisknete tlačítko teploty, 

přeruší se tvorba záporných iontů a aktivuje se funkce
 dlouhovlnného infračerveného záření. Až podložka 

dosáhne přednastavené teploty, znovu začne 
automaticky vytvářet výboje 

záporných iontů.

Nyní je čas nastavit časovač. 
Výchozí doba trvání je osm hodin. 

Můžete nastavit 2 hodiny, 4 hodiny, 
8 hodin nebo 12 hodin.

Jak ovládat tvorbu záporných iontů a dlouhovlnného 
infračerveného záření

Ukazatel
teploty

Ukazatel
teploty

Ukazatel
záporných iontů

Ukazatel
záporných iontů

Jak nastavit časovač podložky Biomat
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Hypertermie se používala již před několika tisíci lety a lékaři jí říkají diaforetická detoxifikační léčba.

22 Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Nyní musíte nastavit požadovanou 
teplotu podložky Biomat. Teplotu lze 
nastavit v rozsahu od 35 °C do 70 °C. 
Nastavení potvrďte na ukazateli 
teploty ve středu displeje. Díky použití nejmodernější 

technologie Biomat zcela odblokuje 
veškeré elektromagnetické vlny.

Nyní nastavte teplotu podložky Biomat Funkce blokování elektromagnetických 
vln podložky Biomat

*Po nastavení teploty se podložka
  Biomat ohřeje na příslušnou teplotu,
  kterou pak bude následně udržovat.

Tlačítko pro zvýšení 
teploty

Tlačítko pro zvýšení 
teploty

Tlačítko pro snížení
teploty

Tlačítko pro snížení
teploty

Blokování elektromagnetických vlnBlokování elektromagnetických vln
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Léčebná hypertermie působí pozitivně na zlepšení metabolismu, správný oběh, při léčbě antibiotiky a zejména na detoxifikaci.

23Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Biomat, zdravotnický termoterapeutický prostředek, získal 
osvědčení KETI, mezinárodní organizace pro kontrolu 
elektromagnetických vln. Toto ovsědčení potvrzuje, že produkt 
zcela blokuje elektromagnetické vlny.

Při použití masážní oleje nebo vody u osob, které se nejsou 
schopny položit na podložku sami, doporučujeme použití 
vodotěsných podložek.
Existují dva druhy vodotěsných podložek – pro Biomat
Profesional (BMP) a Biomat Mini.

Osvědčení o blokování elektromagnetických vln
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(O mrazení 1). Mrazení je zdrojem všemožných druhů nemocí.

24 Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Profesionální podložka Biomat 
pro léčbu je navržena ve velikosti 

nemocničních lůžek. Pokud potřebujete 
intenzivní termorerapii, doporučuje přikrýt 

oblast břicha podložkou velikosti mini.

Po nastavení požadované 
teploty si vychutnáte blahodárné účinky 

dlouhovlnného infračerveného záření 
a záporných iontů, zatímco budete 

pohodlně ležet na podložce Biomat.

Hmm, to je ale 
pohodlné.

CMYK Book page 24



(O mrazení 2). Mrazení v létě je horší než v zimě.

25Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Mini podložku můžete používat 
různými způsoby. Vzhledem k tomu, 

že většina administrativních pracovníků 
tráví většinu svého času v křeslech, 

doporučuje připevnit mini 
podložku ke křeslu.

Mini podložku
si můžete snadno přibalit na cesty.

S pomocí adaptéru můžete mini podložku
používat v autě nebo ji převážet

v letadle.

Jak používat mini podložku Mini podložka se snadno přenáší

*Pouze u produktů pro americký 
a japonský trh.
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(O mrazení 3) Mrazením tělo tuhne.

26 Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Mnoho lidí používá mini 
podložky pro své mazlíčky. Při použití 

mini podložky u mazlíčků je třeba společně 
s mini podložkou použít vodotěsnou 

podložku.

Pokud společně s podložkou 
Biomat použijete bio-polštář napěchovaný 

ametystem a turmalínem, potom bude blahodárně 
působit přírodními dlouhovlnným infračerveným  

zářením i na váš mozek, abyste si užili 
příjemný hluboký spánek.

Mini podložku mohou použít i zvířata Ametystový a turmalínový polštář vydává 
přírodní dlouhovlnné infračervené záření

přírodní ametyst 
(dlouhovlnné 

infračervené záření)

přírodní ametyst 
(dlouhovlnné 

infračervené záření)
turmalín 

(záporné ionty)
turmalín 

(záporné ionty)
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(O mrazení 4) Mrazení v těle způsobuje bolest. Řešením problému je pouze tělo zahřát.

27Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Před intenzivní termoterapií 
musíte vypít dostatečné množství 

vody nebo kvalitní slané vody, abyste 
předešli dehydrataci, protože se 

budete vydatně potit.

Detoxi 300 je ionizovaná 
sůl připravená jejím zahřátím na 1000 °C 

po dobu 300 hodin. Před použitím podložky 
Biomat se doporučuje, aby uživatelé užili ionizovanou sůl
s vysokým obsahem kyseliny solné, neboť sůl může zvýšit

terapeutický účinek dlouhovlnného infračerveného
záření a pomáhá buňkám a ledvinám kontrolovat

osmotický tlak a podporuje aktivní
detoxifikaci.

Před intenzivní léčbou vypijte dostatečné
množství vody nebo kvalitní slané vody

Před termoterapií užijte iontovou sůl Detoxi

Kontroluje osmotický tlak v buňkách
Posiluje činnost ledvin
Zvyšuje iontovou aktivitu v těle

Kontroluje osmotický tlak v buňkách
Posiluje činnost ledvin
Zvyšuje iontovou aktivitu v těle

IONIZOVANÁ
SŮL

IONIZOVANÁ
SŮL
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(O mrazení 5) Mrazení těla způsobuje obezitu. Hlavní příčinou je ochlazení a ztuhnutí tuku.

28 Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Mini podložka je ideální pro intenzivní 
termoterapii. Položte se na profesionální 

podložku Biomat, přikryjte se mini podložkou, 
abyste posílili hypertermické účinky 

dlouhovlnného infračerveného záření, které 
proniká do těla z obou stran.

HSP je velmi účinný při posilování imunitního systému a ulevování 
od bolesti. Vaše tělo ho však nebude vylučovat po celou dobu použití 
podložky Biomat. Proto doporučujeme používat podložku Biomat pro 
intenzivní hypertermickou terapii pouze po dobu 40 minut. Pokud 
absolvujete hypertermickou terapii ráno, potom  ji můžete po osmi 
hodinách zopakovat, tj. večer. 

Jak používat Biomat pro intenzivní léčbu Tvorba HSP

*Tímto způsobem se po 40–60 minutách začne 
vylučovat HSP a a bude posilovat váš imunitní systém.

Jestli je vám horko, 
zkuste to ještě chvilku 

vydržet.

Ale to nic 
není.

Páni, my se vyloučíme 

za čtyřicet minut.

ČAS NA HSP

ČAS NA HSP

Hmm,
chci odpočívat
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Děti je třeba vychovávat vroucně. (německé přísloví).

29Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Při intezivní hypertermické 
terapii se položte na profesionální 
podložku a přikryjte si břicho mini 

podložkou. Nastavte teplotu na 70 °C 
a zůstaňte v této pozici po dobu 

40 minut.

U dětí, lidí trpících diabetes nebo paralýzou, těhotných žen, kojících 
matek, nebo osob s bypassem nebo kardiostimulátorem, vždy 
nastavujte Biomat na nízké hodnoty a vždy věnujte pozornost 
nastavení. Jste-li jednou z výš uvedených osob,
poraďte se před použitím podložky Biomat
se svým lékařem. 

Použití podložky Biomat pro intenzivní 
termoterapii a za nízkých teplot

Při použití podložky Biomat musejí být 
obezřetné následující osoby

Tímto způsobem se začne 
vylučovat HSP. Chcete-li spát, nastavte teplotu 

na 40 °C. Pokud používáte Biomat ve spánku, vaše 
vlastní hojící schopnosti budou 

šedesátinásobně účinnější.
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Jak já to infračervené 
záření nesnáším! Chci žít ve světě bez 

podložky Biomat!

Já taky!Škodlivá
látka

Škodlivá
látka

Pocit lásky zažíná hřejivě (Francois Sagan).
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Život s podložkou Biomat

Při vylučování toxinů z těla můžete pocítit 
velkou bolest nebo může dojít ke zhoršení 

vašeho zdravotního stavu. Tělo se však 
brzy zotaví. Tomuto procesu se říká reakce 
na léčbu. Pokud však máte špatnou reakci 

na léčbu, můžete používat podložku 
Biomat při nízkých teplotách, nebo ji na 

chvíli vypnout a použít ji později.

Nyní se podíváme na to, 
jak podložku Biomat uchovávat. 

Při uložení v místnosti předcházejte 
jejímu vystavení vlhku, neboť vlhko může 

způsobit zkrat nebo zásah 
elektrickým proudem.

O reakci na léčbu Jak podložku Biomat uchovávat

Ametystové dlouhovlnné infračervené 
záření změní vaši tělesnou konstituci tak,  aby sama

zvyšovala vaši tělesnou teplotu.
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Nízká tělesná teplota způsobuje špatný oběh kvůli ztuhnutí červených krvinek. To narušuje proces vylučování odpadu a toxických látek z těla, a proto je výsledkem celá
řada nemocí. (Naoshi Ishibashi, lékař z lékařského institutu v Kóbe).

31Richway International Inc. | The Life Corporation. | KIHO Corporation Japan. | RICHWAY EU Corporation. | RICHWAY China Corporation.

Život s podložkou Biomat

Když odcházíte z domova,  
vytáhněte přívodní elektrický kabel 

ze sítě a uložte jej na bezpečné místo 
tak, aby k němu neměly 

přístup děti.

Pokud musíte podložku při ukládání složit,
vždy ji skládejte ve směru, v jakém byla 
složena v původním balení.
Pokud ji složíte v opačném směru, můžete 
poškodit vnitřní vedení elektrických
kabelů.

Jak zabezpečit podložku Biomat při odchodu z domova Skládejte podložku Biomat vždy stejným způsobem

Hmm, teď 
je to bezpečné.
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Hypertermie je účinná, pokud trvá alespoň 30 minut.
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Život s podložkou Biomat

Neukládejte podložku Biomat 
ve svislé poloze. Může to způsobit potíže, 

neboť vnitřní senzory se mohou 
nepřiměřeně napnout nebo 

deformovat.

Neukládejte Biomat ve svislé poloze Nikdy Biomat neperte nebo nedávejte do čistírny

Správně mě skladujte… Děkuji, že se o mne
správně staráte!

Praní a sušení v sušičce
zvyšuje možnost skratu a zranění 

elektrickým proudem.

CMYK Book page 32



Hypertermie je mocnou zbraní, kterou může tělo použít proti nemocem.
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Život s podložkou Biomat

Z podložky můžete 
stáhnout povlak a vyprat 

samostatně. Vypraný povlak 
pověste a usušte.

Při čištění ovladače nepoužívejte mokré 
hadříky. Při vniknutí vody do produktu 

může dojít k požáru nebo jiným 
problémům. Také nepoužívejte 

rozpouštědla, benzen nebo vosk.
Může to způsobit změnu barvy nebo

tvaru ovladače.

Povlak můžete vyprat Při čištění ovladače postupujte opatrně
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Kdykoliv se teplota těla zvýší o 1 °C, vzroste rychlost metabolické výměny o 100 %. Tato rychlejší metabolická výměna zvyšuje produkci interleukinu, protizánětlivé látky. 
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Život s podložkou Biomat

K ovládání podložky Biomat používejte
pouze k tomu určený ovladač dodávaný
v balení. Při použití ovladače jiného
výrobce může dojít k požáru nebo mohou
nastat jiné problémy.

Nepoužívejte ovladač jiného výrobce Nepokládejte ovladač na Biomat, nebo pod pokrývku

Ovladač jiného 
výrobce

Ovladač jiného 
výrobce

Nedoporučujeme pokládat
ovladač na Biomat nebo

pod pokrývku.
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Hypertermie,která léčí nemoci zvýšením tělesné teploty, vynesla Dr. Cooleymu v roce 1920 Nobelovu cenu.
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Život s podložkou Biomat

V případě potíží 
s produktem se produkt 

nepokoušejte sami rozebrat 
nebo opravit. Může dojít k zásahu 
elektrickým proudem, nebo ještě 

vážnějším potížím.
V případě problému volejte

ústředí společnosti
Richway EU.

Neskákejte na Biomatu Přístroj sami nerozebírejte

Zacházejte s Biomatem opatrně 
protože obsahuje zabudované 

choulostivé detektory.
Skákání nebo tvrdé údery mohou 

tyto detektory poškodit.
Při protržení ostrým předmětem 
může dojít k elektrickému šoku.
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Hypertermie je zdrojem, v němž lze najít lék k všemožným nemocem (Parmenidés, lékař z Řecka, 500 př. n. l.)
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Život s podložkou Biomat

Při pokládání podložky Biomat na 
nastavitelné nemocniční lůžko 

předejděte zamotání elektrického 
kabelu nebo přílišnému přehýbání 

podložky.

Nepokládejte těžké předměty 
na malou část Biomatu. 

Může tím dojít k částečnému 
přehřátí v té části pod 

předmětem.

Nepřipusťte zamotání elektrického kabelu Nepokládejte těžké předměty na Biomat
Mocný Biomat není schopen
správně fungovat pod mojí
velkou váhou na malé části!
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Parmenida můžete využít k léčbě řady druhů onemocnění jako doplňkovou terapii, protože prospívá tělesné teplotě a srdeční činnosti (Dr. Douglas Louis z USA, 1970).
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Život s podložkou Biomat

Tento produkt je vyráběn 
pro napětí 240 V, 220 V, 120 V a 100 V 

dle elektrické normy pro jednotlivé země. 
Pokud nám sdělíte, v jaké zemi žijete, pošleme 

vám zdarma odpovídající produkt.
Pokud se pokusíte produkt připojit do elektrické 

zásuvky s jiným napětím, můžete
jej poškodit.

Při připojování produktu 
zásuvky musíte zástrčku pevně 

zastrčit do zásuvky.
Je-li zástrčka uvolněna, Biomat nemusí

správně fungovat kvůli špatnému
kontaktu.

Objednejte si elektrický kabel podle toho, 
v jaké zemi žijete

Jak produkt připojit do zásuvky

(Japonsko)  (USA, Kanada)     (Korea, Čína, 
Evropa)  

(Austrálie a Střední 
východ) 
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Hypertermie je jistý druh detoxifikace. Týká se neutralizujících pesticidů, herbicidů a drog a je to účinný způsob vylučování toxických látek z těla, primárně přes kůži 
a dále skrz střeva a ledviny. (Dr. Gard, Cancer Support Center, USA)
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Život s podložkou Biomat

Nesnažte se zapojit příliš 
mnoho zástrček do jedné zásuvky.
 I nadproud může způsobit požár.

Nedotýkejte se zásuvky 
mokrýma rukama. Může dojít 

k zasažení elektrickým 
proudem nebo zkratu.

Čemu je třeba věnovat pozornost při zapojování 
produktu do elektrické sítě

Zástrčku nezapojujete do sítě mokrýma rukama

Ach, bože!

To není dobrý nápad!

To je velmi
nebezpečné!
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Hypertermii můžete nazývat imunoterpaií. (Dr. Denbayashi, Gyohokul Hospital)
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Život s podložkou Biomat

Podložka Richway Biomat byla 
oceněna OSN za přínos v oblasti 

zlepšování zdravotní péče po 
celém světě.

Richway získala požehnání 
papeže Benedikta XVI za svůj 

přínos při záchraně řady dětí nakažených 
virem HIV v Africe a za léčbu těžko 

vyléčitelných chorob po celém 
světě.

Biomat získal ocenění OSNBiomat získal ocenění OSN
Richway získala požehnání papeže Benedikta XVI

za svůj přínos v oblasti zdravotnických prostředků

Svatý otec Benedikt XVI srdečně 

uděluje vyžádané apoštolské 

požehnání Dr. Jeannu Chunu 

Kimovi ze společnosti Richway 

International Inc., za získání 

ocenění OSN za zásadní přínos 

v oblasti zlepšování zdravotní 

péče a dovolává se přízně nebes 

a trvalé ochrany svaté Panny 

Marie.

Ve Vatikánu dne 6. května 2009
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Bylo potvrzeno, že hypertermie zesiluje účinky radioterapie. (Ellen Jones, lékař z Duke University Medical Center, The Wall Street Journal, 28. října 2007)
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Život s podložkou Biomat

Richway Japan získala od prince 
Husimiho ocenění japonské 

kulturní agentury za svůj přínos 
v oblasti propagace zdravotní 
péče mezi japonským lidem.

V roce 2006 byl 
Calvin Kim ze společnosti 

Richway zvolen časopisem Wall 
Street Journal, uznávaným 

periodikem v USA, 
obchodníkem roku. 

Ocenění japonské kulturní agentury 
od prince Husimiho 

Ocenění japonské kulturní agentury 
od prince Husimiho 

Obchodník roku dle Wall Street Journal
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V roce 1991 šedesát procent ze šesti set pacientů v tokijské ženské lékařské univerzitě zažilo blahodárné účinky prodlužující život během 1000 hypertermických terapií
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Život s podložkou Biomat

V roce 2006 byla Richway, 
jako vynikající společnost, oceněna 

prezidentem USA a byla pozvána do 
Bílého domu na slavnostní večeři 
pořádanou prezidentem Bushem.

Biomat, jako první
termoterapeutická podložka

využívající dlouhovlnné infračervené
záření, získala souhlas 510 (k) k použití

jako zdravotnický prostředek
od US FDA. Znamená to, že US FDA

uznává bezpečnost a klinické
účinky podložky Biomat.

Společnost Richway byla pozvána do Bílého domuSpolečnost Richway byla pozvána do Bílého domu Biomat získala souhlas 510 (k) k použití jako zdravotnického
 prostředku od US Food and Drug Administration
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Hypertermie může pomoci překonat jakoukoliv nemoc. Nemoci, které nelze léčit hypertermií, jsou nevyléčitelné  (Hippokratés, 450 př. n. l.)
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Život s podložkou Biomat

Podložka Biomat získala osvědčení 
zdravotnického prostředku od 

korejského úřadu pro potraviny 
a léčiva a bezpečnostní osvědčení 

od korejského sdružení pro elektrickou 
bezpečnost a rovněž certifikaci GMP, 

osvědčení CE a ISO 13485 – osvědčení 
zdravotnického prostředku.

Podložka Biomat byla 
schválena japonským ministerstvem 

zdravotnictví a sociální péče, které pro 
zdravotnické prostředky uplatňuje nejpřísnější  

kritéria na světě a rovněž získala osvědčení 
japonské elektrické zkušební 

laboratoře.

Biomat schválena ministerstvem sociální péče 
Japonska a elektrickou zkušební laboratoří

Osvědčení od korejského úřadu pro potraviny a léčiva, 
korejského GMP a korejského sdružení

pro elektrickou bezpečnost
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Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprscích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená.
(Malachiáš 4:2) 
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Život s podložkou Biomat

Podložka Biomat získala v roce 
2010 od Královské švédské 
akademie věd hlavní cenu 
v oblasti zdravotnických 

prostředků.

Společně s podložkou Biomat 
oceňovanou a uznávanou po celém 

světě, Vám přejeme hezký den. 
Děkujeme.

Společně s podložkou Biomat, uznávanou
po celém světě...

Biomat získal hlavní cenu v oblasti zdravotnických 
prostředků od Královské Švédské Akademie Věd, 

která vybírá kandidáty na Nobelovu cenu
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Schopnost rozeznání, aktivity a rozmnožování, tři hlavní vlastnosti imunocytů, závisí na udržování těla v teple. Nízká teplota těla způsobuje zánik imunocytů a vytváří 
letargický stav. (Ishihara, lékař, „The Warm Body Saves Your Health“)
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Život s podložkou Biomat

Nejlepší
je ležet na  Biomatu

na zádech.

„Všechno nejlepší
ke čtrnáctým narozeninám, 

podložko Biomat!“

THE RICHWAY GROUP
Na Biomatu můžete ležet jak na zádech tak i na břiše

Copak nevíš,
že nejlepší je ležet

na Biomatu
na břiše?

To vypadá
jako pohodička…

Já chci taky,
já chci taky!

To jim tedy
závidím…
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