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Jak Amethyst BioMat™ pracuje? 

Amethyst BioMat™ systém generuje: 

• přírodní dlouhé infračervené záření - FIR                                      

(vlnová délka 6 – 12 μm)    

• záporně nabité ionty - anionty                                                                     

(koncentrace: 165o aniontů/1 cm3 vzduchu) 

• obsahuje silnou vrstvu krystalů Ametystu                                     

( Krystaly Ametystu emitují a zesilují přírodní FIR )  

 

  

 



Proč náš organismus potřebuje denní dávky  
Aniontů a infračerveného záření (FIR)? 

Organismus reaguje na kombinaci aniontů a FIR zlepšením bazálního metabolismu.  

Tento efekt má za následek zvýšení produkce energie a tepla v těle. 

Výsledkem je:                                                                                                                              

• zvýšená tělesná teplota                                                                                                                                 

•  zlepšený krevní oběh 

• zlepšené prokrvení a okysličení tkání                                                                                                                

•  celkové fyzické a psychické uvolnění organismu                                                                                                                   

•  posílení imunitního systému                                                                                   

•  zlepšená detoxikace na buněčné úrovni 

• urychlení hojení 

 
 

  

 

 



Příznaky pomalého metabolismu:  

 

• Nárůst váhy 

• Únava a letargie 

• Deprese 

• Špatná paměť 

• Nespavost 

• Nízká tělesná teplota 

 

 

 



Co je příčinou zpomalení bazálního metabolismu? 
 

Fyziologické příčiny: 

• Věk – s věkem ztrácíme počet buněk, což zpomaluje bazální 

metabolismus.  

• Gender  – muži mají obvykle rychlejší bazální metabolismus. 

• Svalová hmota – osoby s větší svalovou hmotou mají rychlejší bazální 

metabolismus. 

 

Životní styl: 

• Nedostatek pohybu 

• Špatná strava 

• Nedostatek tekutin (dehydratace) 

• Nedostatek pobytu v přírodě 

• Nedostatek kvalitního spánku a odpočinku 
 

 



 Anionty a jejich efekt na zdraví  

• Anionty jsou elektricky záporně nabité částice vzduchu, které pozitivně ovlivňují  

vnitřní prostředí a funkci buňky.  

• Nejvyšší koncentrace aniontů v ovzduší se vyskytuje v přírodě:                                 

moře, hory, vodopády, lesy  (koncentrace: 1000 až 4000 aniontů/1 cm3  vzduchu) 

• Nejnižší koncentrace aniontů se nalézá v umělém prostředí: budovy, auta, letadla a 

v místech s nízkou kvalitou vzduchu. (méně než 800 aniontů/1 cm3 vzduchu).    

• Minimální koncentrace pro optimální funkci našeho organismu je:                             

800 aniontů/1 cm3 vzduchu. 

• Amethyst BioMat generuje koncentraci až 1650 aniontů/1 cm3 vzduchu.  

 



 Regenerační účinky infračerveného záření (FIR): 

* stimuluje bazální metabolismus bez svalového zatížení 
* aktivuje a regeneruje buňky včetně mitochondrií  
* má sedativní účinky na nervovou soustavu 
* zlepšuje prokrvení a okysličení tkáně 
* snižuje koncentraci kortizolu v krvi 
* snižuje bolest a následky stresu  
* stimuluje produkci serotoninu  
* podporuje imunitní systém 
* podporuje hluboký spánek 
* zabraňuje atrofii svalstva 
* urychluje proces hojení 
* zvyšuje bazální teplotu  

 
  

   
  



Tepelný efekt Amethyst BioMat™ terapie: 
 

Po pěti minutách terapie 

Po deseti minutách terapie terapie 

Po patnácti minutách terapie 

Porovnání Amethyst BioMat™ systému a elektrické dečky. 

Amethyst BioMat™ 
 
  

Elektrická dečka 
  

*zdroj: FDA test na povolení prodeje jako zdravotní pomůcka v USA  

 

Cílem je zlepšit bazální metabolismu. 



Prostředí, ve kterém organismus trpí a imunitní systém oslabuje:   
* nedostatek infračerveného záření                                                                    

* koncentrace záporných iontů je nižší než 800 aniontů/1 cm3 vzduchu 

 

Únava 
Nemoci 
Deprese 



Prostředí, ve kterém se organismus regeneruje a imunitní systém posiluje:                  
* hodně infračerveného záření                                                                                                                
* vysoká koncentrace aniontů : 1000 -4000 aniontů/1 cm3 vzduchu 

                                                          
 

relaxace  
regenerace  
dobití energie 



Amethyst BioMat™ vás denně zregeneruje   
a prohřeje jako pobyt u moře. 

 1650 aniontů/1cm3 vzduchu    
 dlouhé infračervené záření  6 –12 μm  



Proč používat Amethyst BioMat™? 
 

• Máte studené ruce a nohy?  

• Je vám stále zima a máte nízkou tělesnou teplotu? 

• Máte špatný krevní oběh? 

• Jste stále ve stresu a neschopni se uvolnit? 

• Máte sníženou schopnost pohybu? 

• Sportujete a potřebujete se rychleji zregenerovat? 

• Špatně spíte a budíte se unavení? 

• Bolí vás záda a klouby? 

• Potřebujete se regenerovat po těžké  fyzické námaze? 

• Zotavujete se po operaci či zranění? 

• Máte rádi teplo a relaxaci, ale nesnášíte saunu?  

• Potřebujete zlepšit imunitní systém a prevenci onemocnění? 

• Máte problém s nadváhou? 

 

 



Amethyst BioMat™ má univerzální využití: 

Sport 

Masáže 

Rehabilitace 

Relaxace 

Rodina 

Veterinární péče 



Amethyst BioMat™ terapie během spánku 
 
Optimální nastavení pro maximální regenerační účinky záporných iontů a 
infračerveného světla během spánku.   
 

• regenerace  
• hluboký spánek 
• odstranění  únavy a stresu  
• detoxikace na buněčné úrovni 
• rovnováha autonomního nervového systému 
 
Toto teplotní nastavení může používat téměř každý.  
Když si nejste jistí, poraďte se s lékařem. 

Nízké teploty 35°C– 40⁰C (95⁰F-104⁰F): 
 



Střední teploty 41⁰C-60⁰C (105⁰F-140⁰F):  
 
Vhodné pro delší časové úseky a různé terapie : 
 
• masáže 
• fyzioterapie 
• akupunktura  
• prevence onemocnění 
• relaxace a pozvolná detoxikace 
• uvolnění ztuhlé svalové tkáně a kloubů 
• zlepšení krevního oběhu a tělesné teploty  
• rekonvalescence po operačním zákroku či úrazu  
• příprava na sportovní výkon a následná regenerace   
 
Toto teplotní nastavení může používat téměř každý. Když si nejste jistí poraďte se s 
lékařem. 

 



Vysoké teploty 61⁰C – 70⁰C (141⁰F-158⁰F): 
  
Doporučeno použít jednorázově po dobu 30 až 60 minut: 
 

• rychlá detoxikace 
• celková relaxace a regenerace   
• odstranění bolesti svalů a kloubů 
• první pomoc při podchlazení (hypotermie) 
• snížení bolestí při onkologickém onemocnění 
• regenerace po sportovním výkonu nebo tělesné námaze 
 
Toto nastavení teplot není vhodné pro diabetiky, těhotné nebo kojící ženy, osoby trpící vysokým 

tlakem, osoby s implantovaným kardiostimulátorem a osoby, kterým lékař zakázal pobyt v sauně 

a podobně. 

Před prvním použitím je doporučena konzultace s lékařem.  

Při všech teplotách je třeba zvýšit pitný režim.   

 



 Amethyst BioMat™ : 

BioMat Professional  
na masážní stůl nebo postel 

PokaPoka BioBelt , bederní pás 
Obsahuje 8 polodrahokamů 

BioMat Mini na křeslo nebo postel 



Více informací najdete na: 
www.richwayeu.com 

Kontakt: 
info@richwayeu.com 
Tel: +420 777 892 225 
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