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A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó
Kft. felszámoló (1051 Budapest, Sas u.10-12., Uray Attila felszámoló-biztos) által képviselt
BioLabor Biofizikai- és Laboratóriumi Szolgáltató Kft. f.a. (1122 Budapest, Városmajor u. 20.
I. em. 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta a
következő
h a t á r o z a t o t.
A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a BioLabor Biofizikai- és
Laboratóriumi Szolgáltató Kft. f.a. 2012. július 1-től 2015. január 29-ig tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatot folytatott az EMOST 1 Redox 1.1. elnevezésű termék reklámozásával és
forgalmazásával, valamint az EMOST Redox 1.1. termékkel nyújtott kezelés reklámozásával és
szolgáltatás nyújtásával, amikor a www.biolabor.hu című honlapján, az ATV és a TV2 országos
televízió-csatornákon, helyi sugárzású rádióadón (Jazzy Rádió), továbbá egyes országos (Figyelő,
Hekus Magazin), és nem országos (The Budapest Times) terjesztésű sajtótermékeken keresztül
−

valótlanul állította azt, hogy az EMOST Redox 1.1. termék és az azzal nyújtott kezelés
alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy
rendellenességei gyógyítására, ugyanakkor ennek alátámasztására alkalmas klinikai
értékeléssel nem rendelkezett;

−

megtévesztő módon állította azt, hogy a termék és az azzal nyújtott kezelés egészségre
gyakorolt hatással bír, ugyanakkor ennek alátámasztására alkalmas klinikai
értékeléssel nem rendelkezett;

−

valótlanul állította, hogy a termék és az azzal nyújtott kezelés jogszerűen
forgalmazható, holott az eljárás alá vontnak 2013. május 13-tól tudomása volt arról,
hogy az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal az EMOST Redox 1.1
elnevezésű, Elektro-Biostimulációs készülék (ezzel, vagy bármely más elnevezéssel)
orvostechnikai eszközként történő forgalmazását, reklámozását felfüggesztette 2.

A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács kötelezi a BioLabor Biofizikai- és
Laboratóriumi Szolgáltató Kft. f.a.-t arra, hogy a határozat rendelkező részét – a határozat
kézhezvételét követő 10 napon belül - tegye közzé a cég nevén korábban és jelenleg is
működtetett, www.biolabor.hu honlapon legalább 60 nap időtartamban. Az eljáró
1
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Az EMOST jelentése:Electromagnetic-Own-Signal-Treatment (Vj/5-24/2015., Vj/5-26/2015. sz. iratok)
lásd a Vj/005-24/2015 számon átemelt iratok

versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy – a határozat
kézhezvételét követő 15 napon belül – igazolja, hogy a fenti közzétételt megkezdte, továbbá – a
határozat kézhezvételét követő 80 napon belül – igazolja, hogy a fenti közzétételt teljesítette.
Az eljáró versenytanács egyben eltiltja az eljárás alá vont vállalkozást a fenti jogsértő
kereskedelmi gyakorlat folytatásától a jelen határozat kézhezvételét követő 10 napon belül. Az
eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy – a határozat
kézhezvételét követő 15 napon belül – igazolja, hogy az eltiltásnak megfelelt.
Indokolás
I.
Az eljárás tárgya
1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) észlelte, hogy a BioLabor Biofizikaiés Laboratóriumi Szolgáltató Kft. f.a. az általa forgalmazott EMOST Redox 1.1.
elnevezésű terméket valószínűsíthetően valótlan gyógyhatás állításokkal népszerűsítette, és
valótlanul állította, hogy alkalmas az emberi szervezet működési zavarai és rendellenességei
gyógyítására, valamint valószínűsíthetően megtévesztő módon közölt a termék egészségre
gyakorolt hatásaival kapcsolatos állításokat. A termék forgalmazását és reklámozását az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 3 (a továbbiakban: EEKH) 2013.
május 11. napjától felfüggesztette, ekként – az ezt követően megjelent kereskedelmi
kommunikációs anyagokban – valószínűleg azt a hamis benyomást keltette – akár
önmagában az árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenése által –, hogy az áru
jogszerűen forgalmazható.
2. Ezzel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) mellékletének 9. és 17. pontjában,
valamint 6. §-a (1) bekezdése b) pontjának bj) alpontjában foglalt tényállás megvalósításával
valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.
3. Ezért a GVH a Vj/5/2015. számú irattal 2015. január 29-én versenyfelügyeleti eljárást
indított a BioLabor Biofizikai- és Laboratóriumi Szolgáltató Kft. f.a. ellen (a továbbiakban:
eljárás alá vont, aki akkor még nem állt felszámolás alatt).
4. A versenyfelügyeleti eljárás az eljárást megindító végzés indokolása szerint kiterjed az
eljárás alá vont vállalkozás által az EMOST Redox 1.1. elnevezésű termék népszerűsítésére
2012. július 1-től az ügyindítás napjáig közzétett teljes kereskedelmi gyakorlatra. 4

II.
Az eljárás alá vont vállalkozás
5. Az eljárás alá vont vállalkozást a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálat nyilvántartásából lekért cégmásolat (a továbbiakban: Cégmásolat)
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2015. március 1-jétől jogutódja: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban ENKK)
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2.

tanúsága szerint 2009. szeptember 24-én jegyezték be a cégnyilvántartásba, tevékenységi
körei között szerepel az általános járóbeteg ellátás (főtevékenység), egyéb humánegészségügyi ellátás, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, biotechnológiai kutatás,
fejlesztés, gyógyászati termék kiskereskedelme. 5
6. A Cégmásolat szerint az eljárás alá vont 2015. szeptember 3. óta felszámolás alatt áll,
jelenleg több végrehajtási eljárás van folyamatban ellene.
7. Az eljárás alá vont 2013. évi nettó árbevétele: 6 35.846.000 Ft, a 2014. évi nettó árbevétele
pedig: 7 608.000 Ft.
8. Az eljárás alá vont vállalkozás kommunikációs költségeit az 1. számú melléklet
tartalmazza.

III.
Az érintett termék – az EMOST
9. A versenyfelügyeleti eljárásban közvetlenül érintett termék az EMOST Redox 1.1. termék,
illetve az azzal nyújtott kezelés. A termék gyártója a Caduceum Kft. (01-09-934.109,
1045 Budapest, Nyár u. 47. fszt. 2.; a jelen versenyfelügyeleti eljárásban nem eljárás alá
vont, 2015. április 23-tól végrehajtási eljárás van folyamatban ellene). A termék kizárólagos
forgalmazója és népszerűsítője (reklámozója) pedig az eljárás alá vont.
10.
Az eljárás alá vont sok esetben (különösen a www.biolabor.hu honlapon) az
EMOST Redox 1.1. terméket EMOST™, EMOST megnevezésekkel illeti, vagy egyszerűen
(pl. a kezelések ismertetésénél) csak „EMOST készülék”-ként utal rá. 8
11.
A készülék a 2011. szeptember 1-jén kelt gyártói osztályba sorolási dokumentum
szerint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban:
4/2009. EüM rendelet) IX. mellékletének 9. szabálya (3.1 pont) alapján II.a. osztályba sorolt
orvostechnikai eszköz 9 volt.
12.
Az EEKH által lefolytatott piacfelügyeleti eljárásban az EEKH feltárta, hogy az
eljárás alá vont www.biolabor.hu honlapján az érintett termékek beszerzési árai a
következők voltak: EMOST Redox 1.1 Basic 17.900 EUR; EMOST Redox 1.1
Professional19.900 EUR; EMOST Redox 1.1 Prémium 23.900 EUR; EMOST Redox 1.1.
Medical Prémium Freehand 29.900 EUR. A honlapon szerepelt, hogy az EMOST Redox 1.1
orvostechnikai készülék vásárlásához 10-45% EU/GOP támogatás igényelhető az Új
Széchenyi Terv keretében. 10
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13.
A gyártó tagadta, hogy az „Elektro-Biostimulációs készülék EMOST Redox 1.1.”
elnevezésű terméken kívül bármelyik másik terméket forgalmazna, az EEKH által folytatott
piacfelügyeleti eljárásban is kizárólag erre a termékre nyújtott be dokumentációkat. A
forgalmazó eljárás alá vont a piacfelügyeleti eljárásban előadta, hogy az árlistán szereplő
termékek közül a legdrágább, az EMOST Redox 1.1. Medical Premium Freehand azonos a
gyártó által megnevezett termékkel, csak az eljárás alá vont így nevezte át. A többi fajta
termék a gyártó eredeti termékének csökkentett alkalmazás-számú változata lett volna, épp
ezért olcsóbban tudta volna kínálni. Ténylegesen egy ilyen terméket sem értékesített: bár
már volt ezekre a fogyasztók részéről megrendelés, ezeket az opciókat törölte. 11
14.
A GVH-nak nincs tudomása arról, hogy hány terméket és kiknek értékesített az
eljárás alá vont. Jelenleg, és a 2013-2014-es honlapmentés szerint a termékekre vonatkozó
árjegyzék a www.biolabor.hu honlapon nem volt elérhető, a megállapítások forrása a Vj/524/2015. számú irat, az eljárás alá vont a GVH ezzel kapcsolatos kérdésére nem
nyilatkozott.
15.
Összességében a vizsgálattal érintett termék több elnevezéssel szerepelt az eljárás
alá vont kereskedelmi kommunikációiban, a honlapon, azonban az eljárás alá vont
valamennyi alatt ugyanazt érti: az EMOST Redox 1.1. készüléket és a készülékkel nyújtott
kezelést. A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed minden olyan, az eljárás alá vont által tett
állításra, mely az EMOST készülékre, kezelésre, módszerre, terápiára vonatkozik.
16.
Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a
továbbiakban 4/2009. EüM rendelet) 2. § (1) bekezdése és az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény 3. § h) pontja alapján orvostechnikai eszköz minden olyan, akár önállóan,
akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag, szoftver vagy más
termék - ideértve az azok megfelelő működéséhez szükséges szoftvert, amely a gyártó
szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, illetve terápiás célra szolgál, valamint a
rendelésre készült eszköz, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszköz is -, amely a gyártó
meghatározása szerint emberen vagy emberből származó mintán történő alkalmazásra
szolgál
- betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség
tüneteinek enyhítése,
- sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek
enyhítése vagy kompenzálása,
- az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése,
illetve pótlása vagy módosítása,
- fogamzásszabályozás
céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre
elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de
működése ilyen módon elősegíthető.
17.
A 4/2009. EüM rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében egy adott termék eszköznek
minősülése kérdésében - kétség esetén - az ENKK határozatban dönt.
18.
A 4/2009. EüM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint eszköz - a rendelésre készült, a
klinikai vizsgálatra szánt kivételével - akkor hozható forgalomba, illetve vehető használatba,
11
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ha a (2) bekezdés előírásainak megfelelően CE jelöléssel van ellátva. Ugyanezen
jogszabályhely (2) bekezdése szerint eszköz CE jelöléssel abban az esetben látható el, ha
a)
kielégíti a 11. § szerinti alapvető követelményeket, valamint
b)
az a) pont szerinti követelmények igazolására lefolytatták a 13. § szerinti, az
adott eszközre vonatkozó EK megfelelőség értékelési eljárást.
19.
A 4/2009. EüM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a gyártónak vagy
meghatalmazott képviselőjének már a forgalomba hozatal idején rendelkeznie kell a (2)
bekezdés a) és b) pontjának való megfelelést igazoló, e rendeletben meghatározott tartalmú
dokumentumokkal. A (4) bekezdés szerint az eszköz forgalomba hozatalával vagy
használatba vételével kapcsolatos rendelkezések betartását, valamint a forgalomban lévő
vagy használatba adott eszközre vonatkozó előírások teljesülését az ENKK piacfelügyeleti
eljárása során ellenőrizheti.
20.
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Pftv.) 13. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a forgalmazó köteles
meggyőződni arról, hogy az eszköz megfelel-e a forgalomba hozatal tekintetében e
rendeletben előírt követelményeknek. A forgalmazó köteles a forgalmazás megkezdéséig a
gyártótól beszerezni és kérésre rendelkezésre bocsátani az eszköz jogszerű forgalomba
hozatalát igazoló eredeti dokumentumokat (ld. 4/2009 EüM rendelet 23. § (3) bekezdése)
21.
A 4/2009. EüM rendelet 11. § (1) bekezdése szerint minden forgalomba hozott,
illetve használatba adott eszköznek meg kell felelnie a rendeltetése alapján az adott eszközre
vonatkozó 1. melléklet szerinti alapvető követelményeknek.
22.
A 4/2009. EüM rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az EK megfelelőség értékelési
eljárás kiválasztásához az eszközt a gyártó - a 9. mellékletben foglaltak szerint - az I., II.a,
II.b vagy III. osztályba sorolja be.
23.
A 4/2009. EüM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint a II.a osztályba sorolt eszköz
esetén a gyártónak - amennyiben nem a (3) bekezdés a) pontja szerinti eljárást választja - a
7. melléklet szerinti gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó eljárást kell követnie,
összekötve
a) a 4. melléklet szerinti termékellenőrzési, vagy
b) az 5. melléklet szerinti gyártásminőség-biztosítási, vagy
c) a 6. melléklet szerinti termékminőség-biztosítási
eljárással.
24.
A 4/2009 EüM rendelet 22. § (1) bekezdése szerint ha az ENKK megállapítja, hogy
egy CE jelöléssel ellátott, helyesen felszerelt és karbantartott, rendeltetésszerűen használt
eszköz veszélyeztetheti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát,
határozattal rendelkezik az eszköz a) forgalmazásának, illetve használatának a
felfüggesztéséről, vagy b) forgalomból történő kivonásáról, illetve a használatának
megtiltásáról, amennyiben a forgalmazás felfüggesztése esetén az ENKK felhívására, az
abban foglalt megfelelő határidőn belül a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője a
megfelelő intézkedések megtételével nem biztosítja az e rendelet előírásainak való
megfelelést. A (2) szerint amennyiben a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője az
eszközzel kapcsolatban megsérti az alapvető biztonsági és egészségvédelmi
követelményeket, a gyártó adott eszköze tekintetében az ENKK az (1) bekezdés a)-b)
5.

pontjában foglalt megfelelő intézkedéseket alkalmazza. Alapvető biztonsági és
egészségvédelmi követelménynek kell tekinteni az 1. melléklet követelményeit, különösen
az általános követelményeket. Az ENKK az általános követelmények orvosszakmai-etikai
értékelése során beszerzi az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és
Kutatásetikai Bizottság (a továbbiakban: etikai bizottság) szakmai-etikai állásfoglalását.
25.
A 4/2009. EüM rendelet 1. melléklete az osztályba sorolt eszközökkel szemben –
többek között – az alábbi alapvető követelményeket támasztja: 1. pont: Az eszközt úgy kell
megtervezni és gyártani, hogy az a gyártó által meghatározott rendeltetési körülmények
között a céljának megfelelően használva ne veszélyeztesse a betegek egészségi állapotát
vagy biztonságát, illetve a felhasználók és adott esetben más személyek biztonságát és
egészségét, azzal a feltétellel, hogy a rendeltetésszerű használatával járó valamennyi
kockázat elfogadhatónak minősüljön a beteg számára nyújtott előnyökhöz mérten, és
összeegyeztethető legyen a magas fokú egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel.
Ennek részét képezi:
a) azon felhasználási hiba kockázatának lehető legnagyobb mértékű csökkentése, amely
az eszköz ergonómiai jellemzőiből és azon környezetből fakad, amelyben az eszközt fel
kívánják használni (betegbiztonságot figyelembe vevő tervezés), és
b) a célfelhasználók műszaki ismereteinek, tapasztalatainak, végzettségének és
képzettségének, valamint megfelelő esetben orvosi és fizikai állapotának figyelembevétele
(laikus, professzionális, fogyatékkal élő vagy más felhasználókat figyelembe vevő
tervezés); 3. pont: Az eszköz rendelkezzen a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel,
és úgy legyen kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy alkalmas legyen a gyártó által
megadott, a 2. § (1) bekezdésében hivatkozott egy vagy több funkcióra; 6a. pont: Az
alapvető követelményeknek való megfelelés bizonyítása magában foglalja a 10. melléklet
szerinti klinikai értékelést.
A 4/2009. EüM rendelet 7. melléklete előírja, hogy 3. a) A műszaki dokumentációnak
lehetővé kell tennie annak a kiértékelését, hogy a termék e rendelet követelményeinek
megfelel-e. A 3. pont i) alpontja értelmében a műszaki dokumentációnak a 10. melléklet
szerinti klinikai értékelést tartalmaznia kell.
26.
A 4/2009. EüM rendelet 10. melléklete az osztályba sorolt eszközök klinikai
értékelésével kapcsolatosan az alábbi általános előírásokat rögzíti:
−
1.1. Az eszköz rendeltetésszerű használata során, az 1. melléklet A. rész 1. és 3.
pontja szerinti jellemzőkre és teljesítőképességre vonatkozó követelményeknek való
megfelelés igazolásának, a mellékhatások és az 1. melléklet A. rész 6. pontja szerinti
előny/kockázat arány elfogadhatósága értékelésének klinikai adatokon kell alapulnia.
Ezen adatok értékelésének (a továbbiakban: klinikai értékelés) - ahol értelmezhető,
figyelembe véve minden vonatkozó harmonizált szabványt - meghatározott és
módszertanilag megbízható eljárásrendet kell követniük, amely a következőkön
alapul:
1.1.1. az eszköz biztonságos voltára, teljesítőképességre, tervezési jellemzőire
és szándékolt céljára vonatkozó, jelenleg rendelkezésre álló tudományos
irodalom kritikai értékelése, ahol
a) az eszköz egyenértékűsége azzal az eszközzel, amelyre az adatok
vonatkoznak, bizonyítható, és
b) az adatok megfelelően bizonyítják az alapvető követelményeknek való
megfelelőséget;
6.

1.1.2. vagy az összes elvégzett klinikai vizsgálat eredményének kritikai
értékelése;
1.1.3. vagy az 1.1.1. és 1.1.2. szerinti kombinált adatok kritikai értékelése.
−

1.3. A klinikai értékelést és annak eredményét dokumentálni kell. Ezt a
dokumentációt az eszköz műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell, és/vagy a
műszaki dokumentációban teljes körűen hivatkozni kell rá.

−

1.4. A klinikai értékelést és annak dokumentációját folyamatosan naprakésszé kell
tenni az eszközről a forgalomba hozatal után szerzett adatokkal. Amennyiben a
gyártó úgy ítéli meg, hogy nincs szükség a forgalomba hozatalt követő klinikai
utánkövetésre a piacfelügyeleti terv részeként, ezt megfelelően indokolni és
dokumentálni kell.

−

1.5. Amennyiben az ENKK úgy ítéli meg, hogy az alapvető követelményeknek való
megfelelés klinikai adatokon alapuló bizonyítása nem megfelelő, a szankciót
megfelelően indokolni kell, különösképpen a kockázatkezelés eredményének,
továbbá az eszköz-test kölcsönhatás sajátosságainak, a szándékolt klinikai
teljesítőképességének és a gyártó állításának figyelembevételével. Amennyiben az
alapvető követelményeknek való megfelelés bizonyítása kizárólag a
teljesítőképesség-értékelés, a terméksorozat vizsgálata és az orvosi alkalmazás előtti
értékelés alapján történik, azt kellően meg kell indokolni.
IV.
Az EMOST készülék klinikai értékelése

27.
Az EEKH által lefolytatott piacfelügyeleti eljárásban a gyártó az EMOST
készülékre klinikai értékelést nyújtott be, amely az alábbi, jelen versenyfelügyeleti
eljárásban releváns információkat tartalmazza.
„2 Az EMOST elektro-biostimulációs készülék
2.1 Az EMOST felépítése és működése
AZ EMOST módszer
„Módszerünk az Elektromágneses Saját-jel Kezelés (EMOST, Electromagnetic-OwnSignal-Treatment), amely bioelektromos jelerősség változás által főként az elektrokémiai,
szabadgyökös és redox folyamatokon keresztül hat, a potenciálok akciós potenciállá
válásának valószínűségét segíti – természetes folyamat részeként. Képesek vagyunk
érzékelni különböző frekvenciájú potenciálokat, széles frekvencia tartományban, majd
azokat erősítve/csillapítva visszasugározni, így a potenciálok akciós potenciál
tartományba való alakulását segíteni.
Az EMOST® módszerű elektro-biostimulációs berendezés a bőrfelületen lévő
érzékelőkön keresztül, rendkívül alacsony intenzitású, szélessávú, nem-ionizáló,
természetes elektromágneses, non-lineáris, kváziperiodikus sugárzásokat (potenciálokat)
érzékel különböző frekvencia sávokon, hat sávszűrőn, (az 1Hz-1MHz tartományban),
majd analóg (nem-digitalzált) módon sávonként feldolgozza, és különböző sáv/jel
kombinációkban erősítéssel/csillapítással (0.1-1000-szeres), e sugárzásokat az ellenoldali
bőrfelületre egy elektróda segítségével visszasugározza, a receptorok, illetve azok
elektrokémiai folyamatainak (potenciálok, akciós potenciálok, redox folyamatok),
elektromos/elektromágneses befolyásolására.
7.

A készülék speciális analóg jelfeldolgozása lehetővé teszi, hogy az érzékelt
bioelektromágneses és visszatáplált elektromágneses impulzus terhelésmentesen ingerelje
a szervek bőrfelületén detektálható idegvégződéseit (elektro-akupunktúra).” […]
2.3 Az EMOST rendeltetése és szándékolt alkalmazási területe
Az elektro-biostimulációs terápia nemcsak a gyógyászatban, de az egészség
megőrzésében, fenntartásában is fontos szerepet játszik, hiszen általános közérzetjavító
hatása, kúraszerű alkalmazása segíti a szervezet regenerálódását, öngyógyító
folyamatainak beindítását, stresszel szembeni védekezőképességének, teljesítményének
növelését.
Az EMOST KEZELÉS JELLEMZŐI
- Az EMOST módszer képes arra, hogy elkülönítetten hatást gyakoroljon az
idegrendszerre, immunrendszerre, keringési folyamatokra, a bőrfelületre és a
bőrfelületen keresztül a mélyen fekvő szervekre, és mindezt rendkívül alacsony
kockázati szinten. […]
Javasolt alkalmazási terület:
- rendeltetése szerint gyógyászat és egészségőrzés céljából,
- központi- és vegetatív idegrendszeri zavarok,
- immunrendszeri zavarok,
- légúti megbetegedések,
- szív- és érrendszeri megbetegedések,
- tüdő és mellhártya megbetegedések,
- gyomor- és bélrendszer,
- bőr és bőr alatti szövetek,
- vázrendszer és mozgásszervi megbetegedések,
- urogenitális problémák,
- fájdalom esetében,
- sérülések, törések esetén,
- bőrön megjelenő allergikus megbetegedések esetén.
A készülék a fenti betegségek kezelésére alkalmas programokkal rendelkezik, az egyes
programok a számítógép monitorján megjelenő információk alapján kiválaszthatók.
2.4 Az EMOST ellenjavallatai és a kapcsolódó kockázatok
2.4.1 A készülékhasználat ellenjavallatai
- rendkívül magas vérnyomás (210/120 Hgmm (sys/dia))
- érthetetlen diagnózis,
- hányás, hasi fájdalom,
- szapora pulzus, szédülés,
- kataton állapot, ájult állapot,
- kommunikáció-képtelen állapot
- egyéni érzékenység az adott hatásra,
- nem világos eredetű hidegrázás esetén.
2.4.2 A készülékhasználat kockázatai:
 A készülék alkalmazása gyakorlatilag kockázat mentes, a használati utasításban leírtak
szerint.
 Párhuzamosan alkalmazott terápiák és gyógyszerek hatását egyes esetekben
felerősítheti, ezért ezek dózisának gyakoribb ellenőrzésére van szükség.
8.



Az elektródákat minden használat után tisztítani kell. Tisztítatlan elektródákkal
fertőzésveszély állhat fenn.
A készülék használatánál fellépő kockázat gyakorlatilag csak a fenti esetekben történő
alkalmazásnál merülhet fel. Mivel a készülék Használati Utasítása ezen esetekben
egyértelműen a kezelés megszakítását javasolja, a kockázati tényező minimális.”[…]
A klinikai értékelést a gyártó ekvivalencia vizsgálattal és irodalmi úton végezte. A
készülékkel ekvivalens készülék – a klinikai értékelésben feltüntetett funkcionális és
műszaki összehasonlító táblázatban foglaltak, valamint a felsorolt indikációk és
kockázatok alapján – a már CE jellel rendelkező RETEC 2000C készülék.
„Összefoglalás, értékelés:
A fenti funkcionális és műszaki összehasonlít táblázat, valamint a felsorolt indikációk és
kockázatok alapján kijelenthető, hogy a CADUCEUM Kft. által gyártott készülék
ekvivalens a már CE jellel rendelkező RETEC 2000C készülékkel. Az összehasonlító
elemzés alapján kijelenthető, hogy a klinikai, technikai és biológiai vonatkozásban az
ekvivalencia megvalósul, tehát az értékelt EMOST Redox 1.1. elektro-biostimulációs
készülék azonos klinikai körülmények között, azonos populáción, azonos betegségekre,
azonos tesztrészeken kerül alkalmazásra. A technikai feltételek és a készülékeknél
alkalmazott anyagok hasonlóak.
5 Az irodalmi úton végzett klinikai kutatás következtetései
A CADUCEUM Kft., mint az EMOST Redox 1.1 elektro-biostimulációs készülék gyártója
az irodalmak és az ekvivalens készülék elemzése alapján a következő következtetéseket
vonja le:
• A termék jellemzői hasonlóak a szakirodalomban bemutatott, valamint a hasonló
termékeknél alkalmazott paraméterekkel. Jelentősebb eltérés nincs.
• A rendelkezésre álló szakirodalmak, anyagok, vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a
termék rendeltetésszerű alkalmazási feltételek esetén biztonságosan használható,
teljesítőképessége megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek.
• Az EMOST elektro-biostimulációs készülék a klinikai adatok értékelése alapján
megfelel a támasztott követelményeknek, melyet az irodalmak és az ekvivalens
tanúsított készülék támaszt alá.
• A klinikai értékelésben bemutatott irodalmak és a bennük foglalt kipróbálási
eredmények objektívek, reprodukálhatóak és tudományosan elfogadottak.
Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy az EMOST Redox 1.1 elektro-biostimulációs
készülék nem tartalmaz a szakirodalmaktól és az ekvivalens gyártmánytól eltérő módszert,
anyagot, eszközt, eljárást, valamint kijelenthető, hogy a vonatkozó szakirodalmak
következtetései kellően alátámasztják a teljesítőképesség megvalósulását, így az irodalmi
értékelési út elegendő információt biztosít a készülék értékelése vonatkozásában.
A fentiek alapján a CADUCEUM Kft. vállalja a felelősséget a készülék
alkalmazhatóságáért orvosi felügyelet mellett.
Budapest, 2011-09-01”
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V.
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
piacfelügyeleti eljárása 12
28.
Az EEKH Orvostechnikai Főosztálya piacfelügyeleti eljárást folytatott le a termék
gyártójával (Caduceum Kft.) szemben, melyben a termék 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben
foglalt követelményrendszernek való megfelelőségét vizsgálta. A piacfelügyeleti eljárás
során felszólította a gyártót a 4/2009. EüM rendeletben meghatározott, a termék megfelelő
forgalmazását alátámasztó dokumentáció benyújtására. A gyártó válaszul – többek között –
megküldte a termékre az SGS Hungary Kft. által kiállított HU11/6192 számú megfelelőségi
tanúsítványt, a klinikai értékelést, a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, a felhasználói
kézikönyvet és a rövid műszaki leírást.
29.
A piacfelügyeleti eljárásban az EEKH a gyártói dokumentációk kiértékelésére a
4/2009. EüM rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az Egészségügyi Tudományos Tanács
Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát (továbbiakban: ETT TUKEB) kérte fel, míg a
termék műszaki dokumentációjának a 4/2009. EüM rendelet szerinti követelményeknek való
megfelelőség vizsgálata tekintetében eseti szakértőt rendelt ki.
30.
Az ETT TUKEB 2013. március 4-én kelt végzésében a termék klinikai értékelése
kapcsán az alább idézett szakmai-etikai állásfoglalást adta:„a klinikai értékelés a terápiás
hatás és indikációk igazolására nem elegendő és nem megfelelő”. Ezt az alábbiakkal
indokolta: „a dokumentációk vizsgálatával megállapította, hogy az irodalmi hivatkozások
nem fogják át teljes egészében a hivatkozott indikációs területet, nem megállapítható több
esetben, hogy az irodalmi hivatkozás milyen módon elvégzett klinikai kutatás eredményeként
keletkezett. Nem tisztázott, hogy egyes biológiai eltérésekhez milyen nagyságú, frekvenciájú
és jelformájú villamos jelek társíthatók. (…) A hivatkozott szakirodalmi források nem
elfogadhatóak a hatékonyság igazolására.”
31.
Az EEKH által kirendelt orvostechnikai szakértő 2013. március 18-án kelt
szakvéleményében az alábbi megállapítást tette: „A Caduceum Kft. cég Elektrobiostimulációs készülék EMOST Redox 1.1. termékére kidolgozott műszaki dokumentáció
jelen állapotban nem elégíti ki a vonatkozó előírásokat. Az eltérések olyan, lényegi
jellegűek, amelyek miatt – szakértői véleménye szerint – maga a termék sem elégíti ki a
Direktíva 13 és a Rendelet követelményeit.”
32.
Az EEKH a piacfelügyeleti eljárás eredményeképpen
a.) a 2013. május 6-án kelt, 09815-010/2013/OTIG számú határozatával az EMOST Redox
1.1. Basic, EMOST 1.1 Professional, Emost Redox 1.1 Prémium, EMOST Redox 1.1
Medical Prémium Freehand megnevezéssel, orvostechnikai eszközként történő
forgalmazását és reklámozását felfüggesztette, reklámozását megtiltotta.
b.) a 2013. november 13-án kelt, 005389-002/2014/OTIG számú határozatával a Caduceum
Kft. által gyártott Elektro-Biostimulációs EMOST Redox 1.1 készüléknek (a
továbbiakban: EMOST készülék) ezzel, vagy bármely más termékek orvostechnikai
12
13

A piacfelügyeleti eljárás során hozott határozatok a Vj/005-24/2015. irat részei
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eszközként a forgalomból kivonta, megtiltotta az eszköz orvostechnikai eszköznek
tulajdonítható indikációkkal való használatát, és reklámozását megtiltotta. 14.
Az EEKH határozatának indoklásában olvasható többek között, hogy az „irodalmi
hivatkozások az eszköznek a gyártó által megadott felhasználási területei, céljai közül
egyet sem támasztanak alá bizonyítékokkal, és mindössze két indikációs terület
(fájdalomcsökkentés, migrén) esetében valószínűsítik a hatékonyságot, amely azonban
így sem tekinthető bizonyítottnak”.
32. Az EEKH az erre vonatkozó határozatát az eljárás alá vont a visszaérkező tértivevény
tanúsága szerint 2013. május 13-án átvette. A határozat birtokában az eljárás alá vontnak
tehát tudnia kellett, hogy az EMOST készülék nem forgalmazható és nem reklámozható:
a) orvostechnikai eszköz jelzővel,
b) a piacfelügyeleti eljárásban vizsgált hatások állításával, illetve indikációs
területekre.
33. Az EEKH a határozatában hat hónapot biztosított a piacfelügyeleti eljárása során feltárt
hiányosságok pótlására, amely időszak alatt a gyártó Caduceum Kft.-nek lehetősége lett
volna többek között a megfelelő klinikai értékelést, műszaki dokumentációt benyújtani.
34. A Caduceum Kft. a rendelkezésére álló hat hónap alatt nem, illetve nem megfelelően tett
eleget az EEKH elvárásainak. Jelezte ugyan, hogy szeretne további klinikai
vizsgálatokat lefolytatni a klinikai értékelésben feltárt hiányosságok pótlására, azonban
ezeket a rendelkezésre álló 6 hónapos határidőn belül el sem kezdte. A műszaki
dokumentációt egyes pontokban javította ugyan, azonban a javítások vizsgálatára
kirendelt eseti szakértő 2014. január 16-án kelt szakvéleményében megállapította, hogy
az a „lényegi hiányosságok miatt - nem felel meg az orvostechnikai eszközökről szóló
4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt követelményeknek, különösen az 1. melléklet
szerinti Alapvető Követelményeknek.”
35. Az EEKH a 2013. november 13-án kelt 005389-002/2014/OTIG számú határozatával a
következőképpen rendelkezett: „az EMOST készülék, illetve annak minden változatát,
amelyre azonos tanúsítvány vonatkozik, illetve amelyhez megegyező műszaki
dokumentáció tartozik orvostechnikai eszközként a forgalomból kivonja, továbbá
megtiltja az eszköz orvostechnikai eszköznek tulajdonítható indikációkkal való
használatát, valamint reklámozását”. A határozat 2014. április 13-án emelkedett
jogerőre, és a gyártón kívül az eljárás alá vont is értesült róla. A 4/2009. EüM rendelet
23/A. §-a (3) bekezdése szerint az ENKK a felfüggesztésről, forgalomból kivonásról,
használat megtiltásáról szóló határozatát a honlapján közzéteszi. A termékek
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17. §-ának (1) bekezdése is a
határozatok hatósági honlapokon történő közzétételéről rendelkezik.
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VI.
A vizsgált kereskedelmi gyakorlat
36. Az eljárás alá vont kereskedelmi kommunikációi - a fellelhetőségük alapján - alapvetően
három általánosabb csoportba oszthatók:
a.) az első csoportba tartoznak a www.biolabor.hu honlapokon közzétett állítások,
b.) a második csoportba az egyéb médiákon (rádió, televízió, nyomtatott sajtótermékek)
elhangzott állítások,
c.) a harmadik csoportba pedig az egyéb, vélhetően a termékhez csatolt tájékoztatók, az
EEKH piacfelügyeleti eljárásában beszerzett iratok.
37. Az első csoportban vizsgált kereskedelmi kommunikációk közül az alábbiakat emeli ki
az eljáró versenytanács példálódzóan, a teljesség igénye nélkül: depresszió, reflux,
allergiák, inkontinencia, epilepszia, irritábilis bél szindróma (IBS), ciszta, mióma,
arcüreg gyulladás, ekcéma, stb.
A honlapok (2012. és 2013/2014) két állapotban vannak kimentve 15 és a jelen határozat
2. számú mellékleteként vannak kivonatosan csatolva.
A honlapot az eljárás alá vont jegyeztette be az internetszolgáltatók tanácsa által
üzemeltetett
domain
adatbázis
alapján
(http://www.domain.hu/domain/
domainsearch/whois.html?domain=biolabor.hu&ekes=biolabor.hu&crypt=0i7jwhe3tk03
7hiy22yjwykl2m5a83py&printable=&code=hdvtdrj08).
38. A második csoportban vizsgált kereskedelmi kommunikációk közül az alábbi állításokat
emeli ki az eljáró versenytanács.
Állítás, gyakorlat megnevezése

Kommunikációs
eszköz
megnevezése,
megjelenés ideje

Állítás, gyakorlat
értékelése (jogsértő,
melyik jogszabályhely
szerint / nem jogsértő)

2013. május 11-e előtt megjelent kereskedelmi kommunikációs anyagok
1.

2.

15

az
Fttv.
. neurológiai eredetű panaszok megelőzésére, Figyelő, Hullámok jogsértő
hátán,
2012.
mellékletének
17.
pontja
kezelésére
augusztus
alapján, és figyelemmel
arra,
hogy
a
www.biolabor.hu
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Magazin, jogsértő
az
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2013.
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mellékletének 9. pontja
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17.
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honlapon
jelenleg
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mellékletének 9. pontja
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pszichés egyensúly javítására, képességek Hekus Magazi, 2013. jogsértő az Fttv. 6. §-a (1)
bekezdése b) pontjának
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május
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alapján
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Riport Dr. Erdőfi-Szabó Attilával, a BioLabor
Kft. ügyvezetőjével
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2013. május 11-ét követően megjelent kereskedelmi kommunikációs anyagok
18.
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A képi megjelenítésből az látszik, hogy az
eljárás alá vont vállalkozás ügyvezetője fehér
köpenyben vizsgálja a pácienst a vizsgálattal
érintett készülékkel
- a nyugodt állapot elérése, amely jótékony
hatással
van
a
szervezet
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egyensúlyára, fizikai teljesítőképességre és
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idegrendszer egészségőrzése
a
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így az ezek miatt kialakult tünetek és
betegségek
(úgy
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szorongás,

TV2 Napló, 2013.
június 2.
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az
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The Budapest Times
– A csoda gyár
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az
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mellékletének 9. pontja
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15.

20.

21.

cukorbetegség, emésztési rendellenességek,
illetve társadalmi szempontból félelem,
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gyógyítása, csökkentése,
Riport az őssejtterápiáról
egy harmad időre tudja csökkenteni a
gyógyulási időt, vagy megháromszorozni
akár a gyógyulási esélyeket
Riport Dr. Erdőfi-Szabó Attilával, a BioLabor
Kft. ügyvezetőjével

Jazzy Rádió, Dr.
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az
Fttv.
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Klasszik Rádió

nem jogsértő

Duett című műsor

39. A harmadik csoportban vizsgált kereskedelmi kommunikációk az alábbiak voltak:
Az EEKH piacfelügyeleti eljárásában került becsatolásra az „EMOST Redox 1.1
készülék HASZNÁLATI UTASÍTÁS”-a. 16 A jelen versenyfelügyeleti eljárásban
releváns információk a következők:
„Javasolt alkalmazási terület:
- rendeltetése szerint gyógyászat és egészségőrzés céljából,
- központi- és vegetatív idegrendszeri zavarok,
- immunrendszeri zavarok,
- légúti megbetegedések,
- szív- és érrendszeri megbetegedések,
- tüdő és mellhártya megbetegedések,
- gyomor- és bélrendszer,
- bőr és bőr alatti szövetek,
- vázrendszer és mozgásszervi megbetegedések,
- urogenitális problémák,
- fájdalom esetében,
- sérülések, törések esetén,
- bőrön megjelenő allergikus megbetegedések esetén.
40. A termékről becsatolt „TÁJÉKOZTATÓ”-ban 17 a következők találhatóak meg:- az
„EMOST REDOX KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI” alcím alatt:
„Az EMOST Redox 1.1 orvosi minősítésű elektronikus készülék.”
-„AZ EMOST KEZELÉS JELLEMZŐI” alcím alatt:
„Az EMOST módszer képes arra, hogy elkülönítetten hatást gyakoroljon az
idegrendszerre, az immunrendszerre, keringési folyamatokra, a bőrfelületre és a
bőrfelületen keresztül a mélyen fekvő szervekre, és mindezt extrém alacsony kockázati
szinten.”
„Az alany saját, bioelektromos-bioelektromágneses sugárzás elvezetésével, válogatásával
(frekvencia szelektív), bővítésével és visszavezetésével az EMOST készülék, az alany
alapvető fizilógiai bio-elektrokémiai (redox) folyamataira gyakorol hatást.”
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„Az EMOST módszer extrém alacsony jelszintje és természetes intenzitási tartománya
módot ad igen legyengült állapotban lévő, továbbá fokozott kémiai ellenreakció hátrányú
alanyok kiegészítő kezelésére.”
„Az EMOST módszer képes egyidőben többszörös és természetesen változatos,
összehangolt energiaváltozások érzékelésére, bővítésére és visszasugárzására.”
„Következtetés: Az EMOST módszer természetes módon, a szervezet saját tartományából
származó elektromos- elektromágneses impulzusainak visszasugárzásával, természetes
forrású elektromos- elektromágneses sugárzással képes potencírozni a celluláris
kommunikációt, a regulációs folyamatokat és az alapvető fiziológiás és biokémiai
homeosztázis szabályozását.”
41. Az Emost Redox 1.1-re vonatkozó, a gyártó által becsatolt „RÖVID MŰSZAKI
LEÍRÁS” 18gyakorlatilag megismétli a használati útmutatóban, klinikai értékelésben tett
állításokat:
-„Az EMOST KEZELÉS JELLEMZŐI” alcímben:
„Az EMOST módszer képes arra, hogy elkülönítetten hatást gyakoroljon az
idegrendszerre, immunrendszerre, keringési folyamatokra, a bőrfelületre és a bőrfelületen
keresztül a mélyen fekvő szervekre, és mindezt rendkívül alacsony kockázati szinten.”
„Az EMOST módszer rendkívül alacsony jelszintje és természetes intenzitási tartománya
módot ad igen legyengült állapotban lévő, továbbá fokozott kémiai ellenreakció hátrányú
alanyok kiegészítő kezelésére.”
-„Javasolt alkalmazási terület” alcímben:
- rendeltetése szerint gyógyászat és egészségőrzés céljából,
- központi- és vegetatív idegrendszeri zavarok,
- immunrendszeri zavarok,
- légúti megbetegedések,
- szív- és érrendszeri megbetegedések,
- tüdő és mellhártya megbetegedések,
- gyomor- és bélrendszer,
- bőr és bőr alatti szövetek,
- vázrendszer és mozgásszervi megbetegedések,
- urogenitális problémák,
- fájdalom esetében,
- sérülések, törések esetén,
- bőrön megjelenő allergikus megbetegedések esetén.
VII.
Az eljárás alá vont vállalkozás álláspontja
42.
Az eljárás alá vont vállalkozás törvényes képviselője - a társaság ügyvezetője - a
GVH vizsgálójának 2015. január 29-én kelt adatkérést tartalmazó Vj/005-1/2015 számú
végzésében (melyet a tértivevény szerint 2015. május 4-én vett át) foglalt kérdésekre nem
adott érdemi választ, kérte azonban a meghallgatását, melyre 2015. május 15-én került
sor 19.
18
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43. Az ügyfél a meghallgatáson 20 álláspontjaként az alábbiakat adta elő.
Előadta, hogy tudományosan élenjár a vállalkozás és olyan technológia gazdája, ami által a
fogyasztó maga gyógyul. A vizsgált eljárás egy visszacsatolás elvű eljárás. Ez azt jelenti,
hogy „hozott anyagból dolgozik”, és a szervezet önkorrekciós folyamatot indítja be. Ez pl.
azt jelenti, hogy stressz kezelésével foglalkozik, amely patológiás helyzet következménye
vagy kiváltója.
Orvostechnikai eszköznek azt tekinti, ami patológiás helyzetben alkalmazható, és van egy
engedélyezési eljárás, ami alapján a termék orvostechnikai eszköz.
Előadta, hogy a fizikai közérzet egészségre gyakorolt hatása nem tisztázott, így álláspontja
szerint a rendelet 21 módosítására lenne szükség.
Előadta, hogy álláspontja szerint minden kétséget kizáróan nem tudja a GVH bizonyítani,
hogy a fizikai közérzetnek nincs egészségre gyakorolt hatása, valamint állítja, hogy a
közérzetnek (distressz vagy eu stressz) van az egészségre gyakorolt hatása. Előadta, hogy
látja a fogyasztók javulását és célirányosan tudja a stresszes állapotot befolyásolni. Kitart
amellett, hogy egy orvosi eljárást biztosítanak a fogyasztók számára, amely az Európai
Unió orvostechnikai szabályainak megfelel, de a magyar hatóságoknak nem.
Előadta, hogy az ügyfeleknek lehetőség e termék igénybe vétele, de nem ígér biztos
gyógyulást, és honlapon felhívja a figyelmet arra, hogy a korábbi pozitív tapasztalatok nem
jelenthetnek bizonyosságot a gyógyulásra.
Álláspontja szerint nem ígér biztosat a kommunikációban, ellentétben egyéb piaci
szereplőkkel. Ezt szeretné úgy megfogalmazni, hogy ne tűnjön biztatásnak, amit ígér.
Álláspontja szerint két lehetősége van: vagy itt hagyja Magyarországot és abban a 14
országban működik, ahol már jelen van. Másik, hogy közzé teszi, hogy a
kommunikációban foglaltak mit jelentenek.
Előadta, hogy nincs titkolni valója és nem „vág át senkit”.
Előadta továbbá, hogy a készüléket csak orvosnak és természetgyógyásznak értékesít,
fogyasztónak nem. Ez nem zárja azt ki, hogy valaki magának otthonra vegyen egy ilyen
készüléket.
Az ügyvezető saját Facebook profiljáról ismertetett példákat a gyógyult betegekre
vonatkozóan.
Az eljárás alá vont előadta továbbá, hogy 10 éves tapasztalat áll mögöttük, elérték, hogy
orvostechnikai eszköz legyen a készülék, a GCP 22 nehéz az esetükben, hozott anyagokkal
dolgozik.
A klinikai kutatás végrehajtás emiatt nehézkes, mert nem tud homogén csoportot
létrehozni, azonban mindenki jobban van a készülék alkalmazásából kifolyólag.
Az eljárás alá vont előadta még, hogy a GVH csupán vélelmez, és nem tudja minden
kétséget kizáróan bizonyítani, hogy megtéveszti a fogyasztókat, illetve nem vizsgálja a
tényleges fogyasztói elégedettséget.
Ismételten előadta és kérte, hogy a közérzetnek az egészségre hatását ismerje el a GVH
akár olyan módon, hogy annak van egészségre hatása, és ez legyen egy új fogalmi
meghatározás. Ettől a stressztől, közérzettől az ügyfél szerint folyamatosan kiszolgáltatott
helyzet van. Hivatkozott a Munka Törvénykönyvére, amely jól szabályozza, hogy a
stressznek van az egészségre hatása, a jelen ügyben vállalkozását pedig amiatt büntetik,
hogy a vizsgálattal érintett termék esetében nincs a közérzetnek egészségre hatása.
20
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Az eljárás alá vont vállalkozás a szóbeli meghallgatás során kifogásolta, hogy
kiszolgáltatottsága és közreműködésre való hajlandósága a jegyzőkönyvben nem jelenik
meg.
Ígérte, hogy állításainak alátámasztására vonatkozóan becsatol iratokat. Az eljáró
versenytanács megjegyzi, hogy erre mind ez ideáig nem került sor.
44.
Az eljáró versenytanács az előzetes álláspontjának 23megküldése előtt észlelte, hogy
a cég felszámolás alá került, ennek megfelelően a felszámolónak küldte meg a törvényben
előírt anyagokat. A felszámoló nem nyújtott be semmilyen észrevételt az előzetes
álláspontra vonatkozóan, az ügyvezető viszont kérte a meghallgatás megtartását és meg is
jelent azon.
Az eljáró versenytanács megvizsgálta az ügyvezető képviseleti jogosultságát, és mivel az
ügyvezető nem tudott a felszámolótól származó megfelelő meghatalmazást csatolni – de az
ügyvezető jelezte, hogy azt a felszámoló feltehetően elektronikus úton megküldi – 8 nap
haladékot biztosított részére, hogy megfelelő meghatalmazást és érdemi észrevételeket
csatoljon. A felszámoló a tárgyalás tartama alatt formális meghatalmazást küldött
elektronikus úton, amelyben az ügyvezetőt meghatalmazta a meghallgatáson való
részvételre. (Ezt a meghatalmazást értelemszerűen az eljáró versenytanács csak a
meghallgatás befejezése után látta.)
45.
Ezt követően a felszámoló újabb meghatalmazást adott az eljárás alá vont
vállalkozás ügyvezetőjének, aki azt be is nyújtotta a GVH-hoz és írásban rövid érdemi
észrevételeket is csatolt 24.
Észrevételeiben előadta, hogy az EMOST berendezést nemzetközi minősítő intézet útján
orvostechnikai eszközként minősíttették, és ennek megfelelően kommunikáltak.
Hangsúlyozta, hogy a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás komplex jellegű, amely
magában foglalja a laboratóriumi, anamnézis, életmód, táplálkozás, pszichológus
tanácsadást. Kommunikációjában nem állította a vállalkozás, hogy kizárólag a készülék
kezelései gyakorolnak kedvező hatást az egészségre, a folyamatot komplexitásában kell
látni.
Előadta még, hogy a (szolgáltatásból kiragadott EMOST) készülék kifejezetten a
visszacsatolás elvén működik, ugyanis a kezelt alany saját biológiai folyamatainak
visszacsatolásával hat önmagára. A berendezés gyártójának célja főként a központi
idegrendszeri pszichés állapot befolyásolása (stressz érzés, szorongás, félelem érzés). Ezek
az állapotok a szubjektum megítélése útján érzékelhetőek, ezért nem helyes a szubjektív
adatok mellőzése az értékelésben. A kezelés célzott területe tehát a szubjektivitás, a
psziché területe, és az előzetes álláspontban hivatkozottak szerint a szubjektív eredmények
nem vehetőek figyelembe. Ezt az ellentmondást kérte nyomatékosan figyelembe venni a
versenyfelügyeleti eljárás elbírálásakor.
Végezetül hangsúlyozta, hogy az EEKH által meghozott tiltó határozatot követően leálltak
a berendezés forgalmazásával, így sem orvostechnikai eszközként, sem pedig nemorvostechnikai eszközként nem értékesített több készüléket, amelyekkel kapcsolatban
egyébként nem voltak fogyasztói panaszok, vagy kifogások.
Kérte – esetleges bírság kiszabása esetére – a fentiek mérlegelését.
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VIII.
Jogi háttér
46. Az Fttv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint ez a törvény állapítja meg az áruhoz kapcsolódó,
a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően a
fogyasztóval szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen
kereskedelmi gyakorlat tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre vonatkozó
követelményeket, és az azok megsértésével szembeni eljárás szabályait. Ugyanezen
szakasz (2) bekezdése szerint a törvény hatálya arra a kereskedelmi gyakorlatra terjed ki,
amely Magyarország területén valósul meg, továbbá arra is, amely Magyarország
területén bárkit fogyasztóként érint.
47. Az Fttv. 2. §-ának a) pontja szerint fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Ugyanezen
jogszabályhely d) pontja szerint kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a
vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló
magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb
kereskedelmi kommunikációja, valamint h) pontja szerint ügyleti döntés a fogyasztó arra
vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön
szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban.
48. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése értelmében a törvény mellékletében meghatározott
kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelenek.
49. Az Fttv. mellékletének 9. pontja szerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak
minősül annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése – akár önmagában
az árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által -, hogy az áru jogszerűen
forgalmazható.
50. Az Fttv. mellékletének 17. pontja szerint pedig tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatnak minősül annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az
emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására.
51. Az Fttv. 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a kereskedelmi gyakorlat megítélése során
az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott
helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe
véve az adott kereskedelmi gyakorlat illetve áru nyelvi, kulturális és szociális
vonatkozásait is. Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott
csoportjára irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell
figyelembe venni.
52. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint, ha a kereskedelmi gyakorlat csak a
fogyasztóknak egy, az adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru
vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt
különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportja magatartásának
torzítására alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által ésszerűen előre
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látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás
szempontjából kell értékelni.
53. Az Fttv. 6. §-ának (1) bekezdés b) pont bj) alpontja értelmében megtévesztő a
kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt –
figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - olyan módon jelenít meg,
hogy megtéveszti, vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az áru lényeges
jellemzői, így az egészségre gyakorolt hatása tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan
ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy
erre alkalmas.
54. Az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdése értelmében a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal
érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.
55. Az Fttv. 14. §-a alapján a vállalkozás − az eljáró hatóság felhívására – a kereskedelmi
gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz
eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a
valóságnak. Erre a vállalkozást a hatóság felhívásában figyelmeztetni kell.
56. Az Fttv. 19. §-ának c) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat
tisztességtelenségének megállapítására irányuló eljárásra az Fttv.-ben meghatározott
eltérésekkel a GVH eljárása tekintetében a Tpvt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
57. A Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének e), f), g), i) és k) pontjai alapján az eljáró
versenytanács határozatában megállapíthatja a jogsértés tényét, elrendelheti a jogsértő
állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
elrendelheti a jogsértő tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat
közzétételét, továbbá bírságot szabhat ki.
58. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-ának (1) bekezdése értelmében bírságot szabhat ki
azzal szemben, aki a Tpvt., illetve az Fttv. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege
legfeljebb a vállalkozás, illetve annak – a határozatban azonosított –
vállalkozáscsoportnak a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó
árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a tagja. A (2)
bekezdés szerint a bírság legmagasabb összegének meghatározásakor a nettó árbevételt a
határozat meghozatalát megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy
egyszerűsített éves beszámoló alapján kell meghatározni. Ha a határozat meghozatalát
megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hiteles adat, az
utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó. A (3) bekezdés rögzíti,
hogy a bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen a jogsérelem
súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci
helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására,
a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására, gyakoriságára – tekintettel kell
meghatározni.
A
jogsérelem
súlyát
különösen
a
gazdasági
verseny
veszélyeztetettségének foka, a végső üzletfelek érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége
alapozhatja meg.
59. A Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra – a Tpvt.
eltérő rendelkezése hiányában a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni meghatározott
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kivételekkel. A Ket. 13. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján a Ket. rendelkezéseit a
versenyfelügyeleti eljárásban csak akkor kell alkalmazni, ha a Tpvt. eltérő szabályokat
nem állapít meg.
60. A Ket. 50. §-ának (1) bekezdése értelmében a hatóság köteles a döntéshozatalhoz
szükséges tényállást tisztázni, s ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok,
hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. A Ket. 50. §-ának (6) bekezdése
szerint a hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen
alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. A bizonyítékok értékelésének
főbb szabályai a következők a Ket. 50. §-a alapján: a hatóság szabadon választja meg az
alkalmazandó bizonyítási eszközt [50. § (5) bekezdés], a hatóság által hivatalosan ismert
és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani [50. § (3) bekezdés], a hatóság olyan
bizonyítékokat használ fel, amelyek alkalmasak a tényállás tisztázásának
megkönnyítésére [50. § (4) bekezdés], bizonyíték különösen például az ügyfél
nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás [50. § (4) bekezdés]. A Ket. 2. §-ának (3) bekezdése
szerint a közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket
veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű
tényállásra alapozza.
IX.
Az értékelés keretei
Hatáskör és illetékesség
61. Az Fttv. 10. §. (3) bekezdése szerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt a GVH jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi
befolyásolására alkalmas.
62. Az Fttv. 11. §-a (1) bekezdésének értelmében az Fttv. 10. §-ának alkalmazásában a
gazdasági verseny érdemi érintettségének megállapításánál – a jogsértéssel érintett piac
sajátosságainak figyelembevételével – a következő szempontok irányadóak:
a) az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, figyelemmel különösen a
kommunikáció eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára,
a jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés időtartamára, vagy a jogsértéssel
érintett áru mennyiségére, vagy
b) a jogsértésért felelős vállalkozás mérete a nettó árbevétel nagysága alapján.
63. Az Fttv. 11. § (2) bekezdése alapján a gazdasági verseny érdemi érintettsége minden
egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll, ha a
a)
a kereskedelmi gyakorlat országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgáltatón
keresztül valósul meg,
b)
a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésű időszakos lap vagy legalább három
megyében terjesztett napilap útján valósul meg,
c)
a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat
legalább három megye fogyasztói felé irányul, vagy
d)
az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztönző kereskedelmi gyakorlat legalább
három megyében megszervezésre kerül.
64. Az eljárás alá vont termékének bemutatása, az ügyvezetővel készült riportok országos
sugárzású kereskedelmi televízió csatornákon (ATV, TV2), országos terjesztésű
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időszakos lapokban (pl. Figyelő, Hekus magazin) is megjelentek, ezért az eljáró
versenytanács megállapította, hogy az Fttv. 10. § (3) bekezdése és 11. § (2)
bekezdésének a) és b) pontjai alapján a jelen ügyben fennáll a GVH hatásköre.
65. A GVH illetékessége az Fttv 19. §-a alapján alkalmazandó Tpvt. 46. §-a alapján az
ország egész területére kiterjed.
Az eljárás tárgya
66. Elsődlegesen azt szükséges hangsúlyozni, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgya
nem az általánosságban vett elektro-mágnesterápia, vagy annak működési elve,
technológiai kivitelezhetősége, az emberi szervezetre gyakorolt hatása, hanem az eljárás
alá vont vállalkozás forgalmazásában lévő EMOST készüléknek, és az ezzel a
készülékkel nyújtott kezelések hatásaira vonatkozó eljárás alá vont által tett állítások
megítélése.
67. Ezek az állítások a legrészletesebben, legnagyobb terjedelemben a honlapon, szűkebb
körben, de annál nagyobb fogyasztói kört elérően országos kereskedelmi televízió
csatornákon (TV2, ATV), helyi rádióadókban (Jazzy, Inforádió), országos (Figyelő,
Hekus Magazin) és nem országos (The Budapest Times) időszakos lapokban jelentek
meg. Az eljáró versenytanácsnak tudomása van arról, hogy egyéb csatornákon (pl.
Metropol) keresztül is jelentek meg cikkek az eljárás alá vontról, az EMOST
módszerről, de azok jelenleg már nem elérhetők a www.biolabor.hu honlapról (Vj/527/2015.).
68. Az EMOST készüléket az EEKH a jelen határozat V. részében ismertetett
piacfelügyeleti eljárásban megvizsgálta. Az EEKH a termék klinikai értékeléséből és
műszaki dokumentációjából kiindulva szakértők kirendelésével vizsgálta a készüléket és
annak az eljárás alá vont által állított jótékony gyógy- és egészségre vonatkozó hatásait,
és jutott a végső döntésére. 25
69. Általános követelményként fogalmazódik meg, hogy a vállalkozásnak a fogyasztók
irányában tanúsított kereskedelmi gyakorlata feleljen meg a tisztesség követelményének,
s így a magáról vagy áruinak lényeges tulajdonságáról adott, fogyasztóknak szóló
tájékoztatása igaz és pontos legyen, s ne alkalmazzon jogszabály által tilalmazott
állításokat tartalmazó kereskedelmi kommunikációkat.
70. Az eljáró versenytanács aláhúzza, hogy kizárólag az eljárást megindító végzésben 26
meghatározott körben értékelte a vizsgált kereskedelmi gyakorlatot.
A vizsgált kereskedelmi kommunikációk fogyasztók felé közvetített üzenete
71. A jelen versenyfelügyeleti eljárásban kifogásolt kereskedelmi gyakorlat fő üzenete a
fogyasztó számára az, hogy az eljárással érintett termékek használatával számos
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betegség hatékonyan kezelhető, orvosolható, megelőzhető, vagyis gyógyítható, illetve,
hogy egészségmegőrző és egyéb kedvező hatást lehet elérni.
Felelősség a kereskedelmi gyakorlatért
72. Figyelembe véve az Fttv. – a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatti felelősségről rendelkező – 9. §-ának (1) és (2) bekezdésének
rendelkezését és azt a tényt, hogy az eljárás alá vontnak az EMOST készülék és az azzal
nyújtott kezelés szolgáltatásának értékesítéséből bevétele keletkezett, egyértelműen
rögzíthető, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának
ösztönzése az eljárás alá vont vállalkozásnak közvetlenül érdekében állt, ezért a vizsgált
kereskedelmi gyakorlatért az Fttv. alapján az eljárás alá vont felelősséggel tartozik.
A vizsgált állítások igazolása
73. Az Fttv. 14. §-a alapján a vállalkozás - az eljáró hatóság felhívására - a kereskedelmi
gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Egy vállalkozás a
következetes versenytanácsi gyakorlata alapján 27 akkor jár el kellő szakmai
gondossággal, ha az információk valóságtartalmát igazoló bizonyítékkal legkésőbb az
információk közzétételekor rendelkezik. A gyógyhatás, illetve egészségre vonatkozó
hatásra utaló állítások esetében további követelményeket támaszt a joggyakorlat a
vállalkozások felé: tudományos megalapozottságot, megfelelő klinikai értékelést vár el.
74. Az eljáró versenytanács ehelyütt kiemeli, hogy a GVH-nak a tényállás tisztázása
körében nem az a feladata, hogy a különböző hatóságok által lefolytatott vizsgálatokat
megismételve vagy azok helyett szakértői bizonyítást folytasson le az áru emberi
szervezetre, illetve az egészségre gyakorolt hatását, mint a termék lényeges
tulajdonságát illetően. A GVH feladata annak elemzése, hogy a fogyasztóknak szóló
tájékoztatásokban megfogalmazott állítások egészségre vonatkoznak-e, illetve
gyógyhatásra (betegséget megelőző, kezelő, a betegség tüneteit enyhítő hatásra) utalnake vagy sem. Ha a tájékoztatások ilyen hatást fogalmaznak meg, akkor a jogsértés
megállapítható, amennyiben az állítások valóságnak való megfelelését a tudományos
bizonyítottsággal szemben támasztott követelményeknek megfelelően, tudományos
ismeretekkel nem igazolja az eljárás alá vont vállalkozás.
75. A tudományos megalapozottság azt jelenti, hogy a klinikai értékelésnek alkalmasnak
kell lennie a teljesítőképesség, a mellékhatások és a készülék használatából fakadó előny
és hátrány megítélésére. Az eszköznek rendelkeznie kell a gyártó szándéka szerinti
teljesítőképességgel és alkalmasnak kell lennie a gyártó által megadott egy vagy több
funkcióra. A klinikai értékelésnek ennek megfelelően tartalmaznia kell azt, hogy milyen
indikációra és milyen teljesítőképességgel vizsgálta az eszközt. Amennyiben akár ezek
gyártói meghatározása, akár ennek igazolása nem megfelelő, a klinikai értékelés nem
igazolja az eszköz teljesítőképességét.
76. Az Fttv. indokolása aláhúzza: a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK
irányelv 12. cikke kötelezővé teszi a bizonyítási kötelezettség megfordítását: a kérdéses
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kereskedelmi gyakorlatban foglalt tényállítás valóságát az azt állító vállalkozás köteles
bizonyítani. Ez a szabály eltér a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályaitól,
amely alapvetően az eljáró hatóságot kötelezi a tényállás tisztázására, és az ehhez
szükséges bizonyításra (Ket. 50. §). Az azt állítónak viselnie kell a felelősséget azért,
amit – kereskedelmi kommunikáció formájában – állít. Így az eljárás alá vontnak az a
megjegyzése, miszerint a GVH nem tudja bizonyítani kétséget kizáróan, hogy az eljárás
alá vont megtéveszti a fogyasztókat, alapvetően téves, az itt hivatkozott jogszabályokkal
ellentétes. Mindez az eljárás alá vont kötelezettsége, és a gyógyhatások, egészségre
gyakorolt jótékony hatások termékhez és kezelésekhez kötődő voltát már az első termék
értékesítése és az első elvégzett kezelés megkezdése előtt tudnia kellett volna igazolnia.
77. Ugyanígy, az az eljárás alá vont által tett megállapítás, hogy a fogyasztók felé nem ígér
biztosat, sem mentesíthet a felelősség alól, ha ezzel szemben a vizsgált kereskedelmi
gyakorlatból a fogyasztók számára az az üzenet olvasható ki, hogy a termék alkalmazási
köre és hatékonysága sokrétű és széles körben kedvező.
78. A különböző emberi szervezetre gyakorolt hatásokra irányuló állítások bizonyításával
kapcsolatos elvárások vonatkozásában az eljáró versenytanács – figyelemmel a Fővárosi
Ítélőtábla 2.Kf. 27.185/2007/6. számú ítéletében (Vj/003/2004 számú ügy) foglaltakra –
kiemeli, hogy
-

a tudományos ismeret a természet objektív összefüggéseiről szerzett, a tudományággal
hivatásszerűen foglalkozó, abban szaktekintélynek számító személyek által a tudomány
követelményeinek megfelelő módon igazolt tapasztalatok, általánosítások, fogalmak
összessége,

-

nem tekinthetők tudományos ismeretnek a pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és
kezelőorvosaiktól származó vélemények,

-

ahhoz, hogy egy adott termék betegségek, illetve az emberi szervezet működési
zavarainak vagy rendellenességeinek a gyógyítására való alkalmasságát tudományos
ismeretek támasszák alá, ennél mélyrehatóbb vizsgálatokra van szükség. Alapos, a
termék minden szervezetre gyakorolt hatására és mellékhatására kiterjedő
kísérletsorozatot kell végezni. Ezt követően az eredményeket az orvostudomány
képviselőinek kell elemezni, és arról ekként megalapozottan szakvéleményt adni. E
minimális feltételek mellett lehet csupán egy adott termékről - tudományos ismeretekre
alapítottan - gyógyhatást állítani.

79. A Fővárosi Ítélőtábla a Vj/104/2005. számú ügyben hozott 2.Kf.27.014/2008/10. számú
ítéletében kimondta, a fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát minden
esetben a közreadójának kell igazolnia és a közzétételkor a jogszerű tájékoztatást
alátámasztó bizonyítékoknak már a közreadó birtokában kell lenniük. Ezek hiányában a
magatartás jogszerűsége megkérdőjelezhető. Hasonló megállapítást tartalmaz a Fővárosi
Bíróság 2.K.33.494/2003/8. sz. ítélete, melyet a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.257/2004/5.
sz. ítéletével helybenhagyott a Vj/68/2003 számú ügyben.
-
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Az eljárásban érintett termékek, kezelések kapcsán az eljárás alá vont – a GVH erre
vonatkozó felhívása 28 ellenére – nem nyújtott be bizonyítékokat a kereskedelmi
gyakorlatának, tájékoztatásainak igazolására, - még az előzetes álláspont kézhezvételét

Vj/005-1/2015 számú végzés és Vj/005-4/2015 sz. jegyzőkönyv
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követően sem - , azaz arra, hogy a termékek, kezelések valóban alkalmasak-e a
tájékoztatásokban említett akármelyik gyógy-, egészségre gyakorolt hatásra. Már
önmagában e tény alapján megállapítható lehetne, hogy az eljárás alá vont valótlanul
állította a termék és az azzal kapcsolatos kezelések gyógy- és egészségre gyakorolt
hatásait az Fttv. 14 §-ában meghatározott kötelességre figyelemmel. Amint a fenti 78.
pontban hivatkozott bírósági ítélet is rögzíti, nem tekinthetők tudományos ismeretnek a
pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és kezelőorvosaiktól származó vélemények.
Az ügyvezető által hivatkozott szubjektív megítélés tehát önmagában, a tudományos
ismeret szintjét nem érheti el megfelelő szintű, szakmailag elismert személyek által a
tudomány követelményeinek megfelelő módon igazolt tapasztalatok, általánosítások,
fogalmak komplex értékelése nélkül.

Célzott fogyasztók
80. Az eljáró versenytanács a jelen ügyben is irányadónak tekinti a célzott fogyasztói körrel
kapcsolatos gyakorlatát.
81. A GVH jelen versenyfelügyeleti eljárás keretei között azokat a termék és kezelés
népszerűsítésére vonatkozó állításokat vizsgálta, amelyek a szakmai ismeretekkel nem
rendelkező fogyasztókhoz eljuthattak, őket célozhatták. Ezen fogyasztói kör esetében
fokozott követelmény, hogy a reklám ne legyen félrevezető, s az orvostechnikai eszköz
ésszerű felhasználását segítse elő azáltal, hogy tárgyilagosan és túlzások nélkül mutatja
be annak tulajdonságait, a használatától várható előnyöket, eredményeket.
82. A vizsgált kereskedelmi gyakorlat azon fogyasztókra irányul, akik egyrészről valamilyen
betegségtől terheltek, gyógyulásra vágynak, számukra a termék és a kezelés (bizalmi
termékről 29 lévén szó) gyógyhatása különösen remélt, érzékenyebben reagálnak az egyes
ígéretekre, ennek következtében sérülékenyebbek is, kiszolgáltatottabb helyzetben
vannak. Ezen fogyasztók magatartásának értékelése kapcsán megállapítható, hogy az
eljárás alá vont által tanúsított kereskedelmi gyakorlat olyan fogyasztói kör
vonatkozásában valósult meg, amelynek tagjai az adott gyakorlat vagy az annak alapjául
szolgáló áru vonatkozásában különösen kiszolgáltatottak, és erről az eljárás alá vont is
rendelkezett tudomással, így az érintett fogyasztók tekintetében az értékelést az Fttv. 4.
§-ának (2) bekezdése alapján végezte el az eljáró versenytanács.
83. Másrészről a fogyasztók tágabb köre is a célzott fogyasztói körbe sorolható, hiszen adott
terméket, kezelést rengeteg ember számára tesz vonzóvá az, ha azt állítják, hogy
alkalmas és hathatós az egészségmegőrzésben.
Ügyleti döntés
84. A jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró fogyasztói döntés meghozatala egy
folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga
eszközeivel. Ez a folyamat a fogyasztók figyelmének felkeltését is magában foglalja, s a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartások, kereskedelmi gyakorlatok tilalma
Bizalmi jellegű a termék, ha a használatot követően sem lehet egyértelműen megbizonyosodni arról, hogy a
terméknek milyen hatása van, illetve, hogy adott hatás valóban a terméknek tulajdonítható.
29
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már e szakasszal kapcsolatban is érvényesülést kíván, így ez sem történhet
tisztességtelen módon. Nemcsak az olyan magatartás jogellenes, amely kizárólagosan
meghatározza a fogyasztó döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben
kihatással van a folyamatra - ideértve a figyelem felkeltését is. Kifogásolható már
önmagában az a körülmény, hogy a tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat
hatására a fogyasztó felveszi a kapcsolatot a vállalkozással, hiszen így a vállalkozás
„meggyőzheti” a fogyasztót, „ráveheti” a vállalkozás számára előnyös döntés
meghozatalára.
85. Az üzleti-piaci folyamatok igen lényeges mozzanata a kölcsönös kapcsolatfelvétel,
amelynek során mindkét félnek számos alternatíva áll a rendelkezésére a realizáláshoz.
Általában jogsértést eredményez, ha ezen kapcsolatfelvétel alapja, elindítója egy
tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat, így különösen egy tisztességtelen
reklám.
86. Az eljáró versenytanács utal ebben a körben az Európai Bíróság egy előzetes
döntéshozatal iránti kérelem kapcsán 2013. december 19-én hozott ítéletére, melynek
megállapítása szerint az ügyleti döntés fogalma alá tartozik nem csupán az arra
vonatkozó döntés, hogy a fogyasztó megvásároljon-e vagy sem egy terméket, hanem „az
ilyen döntéssel közvetlen kapcsolatot mutató döntésre is, például arra vonatkozólag,
hogy a fogyasztó belépjen-e az üzletbe.”
87. A fogyasztók felé irányuló reklámmal szemben egyértelmű követelmény, hogy annak
alapján a fogyasztó reális képet alkothasson az adott termékről (áruról, szolgáltatásról), a
vállalkozásról, a tájékoztatás tartalmáról.
88. Jelen versenyfelügyeleti eljárásban ügyleti döntésnek tekintendő a fogyasztó azon
döntése, hogy felkeresse-e a módszertani központot egy állapotfelmérés érdekében,
továbbá, hogy igénybe vegyen-e valamilyen kezelést, mely kedvező hatással lehet – az
eljárás alá vont által kereskedelmi kommunikációban megjelenített – betegségre,
állapotra.
Az Fttv. értékelési rendszere és a vizsgált reklámállítások igazolása
89. Az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
Az Fttv. 3. §-ának (2)-(4) bekezdése értelmében egy kereskedelmi gyakorlat három
esetben minősülhet tisztességtelennek:
a) ha adott kereskedelmi gyakorlat szerepel az Fttv. mellékletében (ún.
feketelistás), vagy
b) ha a kereskedelmi gyakorlat (aktív módon vagy mulasztás révén) megtévesztő
vagy agresszív – teljesítve az Fttv. 6-8. §-okban szabályozott feltételeket, vagy
c) ha teljesülnek az Fttv. 3. §-ának (2) bekezdésében rögzített feltételek.
90. A szabályozás logikájából (generális-speciális viszony) adódóan mindig azon tényállási
elemeket kell vizsgálni, amelynek a magatartás különösen megfeleltethető, az általános
tényállási feltételeket nem, hiszen azokat a jogalkotó megvalósultnak tekinti.
91. Az eljáró versenytanács leszögezi, hogy az egyes reklámállítások üzenetének
vizsgálatakor azok összhatásából, fogyasztók általi lehetséges, logikus, ésszerű
27.

felhasználást követő és életszerű értelmezéséből szükséges kiindulni. 30 A reklámok
üzenetének értelmezése során a joggyakorlat nem a vállalkozások szándékát, hanem a
lehetséges fogyasztói értelmezést vizsgálja és értékeli.
92. Megállapítja az eljáró versenytanács, hogy az eljárás alá vont a fogyasztó felé a vizsgált
kommunikációiban azt fejezte ki, a termék és az által nyújtott és az ahhoz kapcsolódó
teljes kezelés együtt alkalmasak gyógyhatás (betegségek, illetve az emberi szervezet
működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítás) kifejtésére, illetve, a terméke és a
kezelése egészségre gyakorolt jótékony hatást fejt ki.
93. Az eljárás alá vont a fogyasztók meggyőzése, ügyleti döntéseik befolyásolása során
fokozott hangsúlyt fektetett arra, hogy készüléke, a készülékkel nyújtott kezelése
hatásosságának bizonyítottságát egyéb forrásokkal alátámassza. A www.biolabor.hu
honlapján számos helyen hivatkozik arra, hogy a tudományos világban úttörő a szerepe,
széles elismertséget szerzett, nemzetközileg elfogadottak a sikerei, szakmai ismeretekkel
rendelkező személyek tapasztalatait és kutatási eredményeket idéz, a készüléket
helyenként orvostechnikai eszköznek nevezi stb. Az orvosi szakma támogatásán túl az
eljárás alá vont a honlapon nagyobb számú felhasználói tapasztalatot idéz, azaz az
elégedett fogyasztói kör bemutatására is jelentős terjedelmet szentelt.
94. A jelen határozat 2. sz. mellékletében felsorolt állítások közül e körben kiemelhetők:
i. 2012. honlapmentésről és a 2013. május 13. előtt megjelenő cikkek közül:
3., 6., 8., 9., 10., 15., 20., 24., 26., 29., 35., 51 31., 52., 53., 54 pontok 32.
ii. 2013-2014. évi honlapmentésről: 3., 6., 7., 10., 11., 16., 29., 36., 37., 40.,
41., 42., 43., 44., 45., 47. pontok.
95. A hivatkozások valóságtartalmának vizsgálata nem része a
versenyfelügyeleti
eljárásnak. Szerepe viszont az egészségre és gyógyhatásra tett nyilatkozatok fogyasztók
általi megítélésben igen fontos. Hiszen ha pl. egy orvos állít valamit a termékről, akkor
annak nyilván üzenete, jelentőséggel bíró tartalma van. Ugyanígy, annak állítása, hogy a
termék az orvostudományban elismert, kutatásokkal alátámasztott, jelentős meggyőző
erővel hathat a fogyasztóra a tekintetben, hogy a termék (kezelés) a hirdetett céloknak
megfelel, a gyógyhatások, egészségre gyakorolt hatások betöltésére alkalmas. A
versenytanács a szakmai vélemények, felhasználói tapasztalatok, bizonyos fogyasztói
körökben ismertebb, híresebb személyek, mástól származó idézetek eljárás alá vonti
tájékoztatásokban való szerepeltetésével kapcsolatban aláhúzza, hogy valamely
személytől származó idézet, vélemény tájékoztatásban való elhelyezés nem mentesít a
versenyjogi felelősség alól. Az ilyen megoldással a reklámban vagy bármely más

„A reklámozás jellegének megválasztásakor, valamint a népszerűsíteni kívánt termékre, szolgáltatásra vonatkozó
információk közzétételekor meghatározó jelentőséggel bír a megjelenítés formája, a használt szlogen, a szövegbeli és
képi tartalom, ezek elhelyezése, a használt betűnagyság és a tájékoztatás terjedelme. Ezen elemek alkalmazásakor - a
reklámoknak - a Tpvt. III. fejezete szerinti rendelkezéseknek meg kell felelniük, mivel a versenyhatóság - mint ahogy
azt a perbeli esetben is tette - a megtévesztésre alkalmasság szempontjából a közzétett információ fogyasztókra
gyakorolt összhatását vizsgálja” (Lásd a Fővárosi Ítélőtábla Vj/68/2006. számú ügyben hozott 2.Kf. 27.309/2007/6.
számú ítéletét.)
31
A pontos megjelenéséről nincs adat (a későbbiekben is a 2012. évi honlapmentésnél kerül felsorolásra)
32
A pontos megjelenéséről nincs adat (a későbbiekben is a 2012. évi honlapmentésnél kerül felsorolásra)
30
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tájékoztatásban szereplő közlések a vállalkozás tájékoztatásának (az ő gazdasági érdekeit
szolgáló közlésnek) minősülnek.
96. A GVH a jelen versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont által nem teljesített
bizonyítási kötelezettséggel párhuzamosan az EEKH által lefolytatott piacfelügyeleti
eljárásokra támaszkodott. Mivel a termék klinikai értékelése a javasolt alkalmazási
terület első pontjában a gyógyászati és egészségőrzési célt fogalmazza meg, az EEKH a
piacfelügyeleti eljárásban a termék mindkét fajta rendeltetését vizsgálta. Az EEKH-nak
az érintett termékre vonatkozó határozataiból viszont világosan kiderül, hogy az EEKH
által kinevezett szakértő-testületek vizsgálata arra az eredményre jutott, hogy a
terméknek nem tulajdoníthatók az eljárás alá vont által hirdetett gyógyhatások, illetve
egészségre gyakorolt kedvező hatások (klinikai értékelés, műszaki dokumentáció
hiányosságai, illetve tartalma miatt).
97. Általánosságban elmondható, hogy ha a klinikai értékelést az EEKH mint szakhatóság
vizsgálta és elégtelennek találta (vagy épp ellenkezőleg: azt nem kifogásolta), akkor
ebben a körben az eljáró versenytanács sem juthat más eredményre.
98. A vizsgált időszakban két részt különíthetünk el:
• az EEKH-nak az EMOST készülék reklámozását, forgalmazását felfüggesztő határozata,
és annak eljárás alá vont általi tudomást szerzése – 2013. május 13. – előtti időszak,
mely időszakban az eljárás alá vont kereskedelmi kommunikációit a gyógyhatás
vonatkozásában az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése és a mellékletének 17. pontja alapján,
egészségre gyakorolt hatások vonatkozásában az Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése b)
pontjának bj) alpontjának alapján kell megítélni.
• 2013. május 14. utáni időszak, mely időszakban az eljárás alá vont kereskedelmi
kommunikációit mind a gyógyhatás, mind az egészségre gyakorolt hatás vonatkozásában
– az előző alpontban megfogalmazottakon kívül - az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése és a
mellékletének 9. pontja alapján is meg kell ítélni.
Betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei
gyógyítására vonatkozó (a továbbiakban együtt: gyógyhatásra utaló), a termékre
és a kezelésre tett állítások értékelése
99. A versenytanács jogalkalmazási gyakorlatában 33 a gyógy- és egészségre gyakorolt
hatásokat megjelenítő állításokat a következők alapján választja szét.
100.
Az emberi szervezetre irányuló hatásokra utaló állítások eltérnek abból a
szempontból, hogy azok a szervezet milyen állapotára vonatkoznak. Az egészség
helyreállítását, az állapot javulását célzó tevékenység gyógyítás, az ilyen tartalommal
ajánlott terméknek gyógyító hatású terméknek kell lennie. Az egészségre gyakorolt
jótékony hatása viszont annak a terméknek van, amely kedvező hatást képes gyakorolni
az életműködés zavartalanságára, az egészségre.
Gyógyhatása annak a terméknek van, amely a betegséget megszünteti, az egészséget
helyreállítja, azaz egészségessé tesz, de az is gyógyhatás állításnak minősül, ha egy
állítás egy meghatározott, kifejezetten megjelenített betegség megelőzésének a
lehetőségét mondja. Gyógyhatásnak minősül tehát a drasztikus, a normál egészségi
33

Pl. Vj/46/2008., Vj/8/2015.
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állapothoz való visszatérést biztosító, egészség-helyreállító hatás. 34 Adott esetben a
szövegkörnyezetben található szavak alkalmazása révén szintén történhet utalás
gyógyhatásra, pl. a „terápia” szó használata maga is gyógyhatás meglétére utal, jelentése
ugyanis gyógykezelés, gyógymód. (Vj/35/2012) Ugyanígy a „kezelés”, „kúraszerű
alkalmazás”, „gyógyulás” is ide sorolható.
Az egészségre gyakorolt hatás-állítások pedig azt sugallják a fogyasztónak, hogy a
termék használata (fogyasztása) és az egészség között összefüggés van, de nem állítják
azt, hogy a termék alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai
vagy rendellenességei gyógyítására, konkrét betegségek megelőzésére.
101.
Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése szerint az Fttv. mellékletében szereplő
kereskedelmi gyakorlatok minden további vizsgálat nélkül tisztességtelenek, így ahhoz,
hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ténye bizonyítást nyerhessen, elegendő azt
bizonyítani, hogy a kifogásolt kereskedelmi gyakorlat megvalósítja a melléklet
valamelyik pontjában foglaltakat, azaz gyógyhatást állít valótlanul (igazolatlanul), így az
ügyleti döntés befolyásolására való alkalmasság vizsgálta szükségtelen.

102.
A jelen határozat 38. pontjának táblázata tartalmazza az eljáró versenytanács által
jogellenesnek tartott állításokat, amelyek a médiában jelentek meg, míg a 2. sz. melléklet
tartalmazza a honlapon megjelenített állításokat az alábbiak szerint:
a)
központi- és vegetatív idegrendszerre gyakorolt hatások: ide tartozik pl. stressz,
alvászavar, szorongás, koncentrációs zavar, depresszió, egyéb neurológiai jellegű
panaszok, allergia, görcsök, inkontinencia, szenvedély, kémiai függőség:
b) immunrendszeri zavarok, pajzsmirigy működés, hormonszint javítás:
c) légúti megbetegedések (arcüreg-gyulladás), asztma:
d) szív-, érrendszeri megbetegedése: pl. ide tartozik a migrén, frontérzékenység,
szívizom, szívműködés:
e) gyógyulási idő gyorsítása:
f) gyomor és bélrendszer (pl. reflux, aranyér, krónikus székrekedés, gyomorfekély,
püffedés, emésztés szabályozás):
g) bőr és bőr alatti szövetek (pl. ekcéma):
h) vázrendszer és mozgásszervi megbetegedések:
i) urogenitális problémák, prosztata:
j) fájdalomcsillapítás (pl. krónikus fájdalmak, amputációt követő fantomfájdalom):
k) sérülések, törések:
l) l) veseműködés:
m) szervezet önregenerálódása, gyógyulás-serkentés:
n) sofőrbetegségek:
103.
Az eljárás alá vont vállalkozás nem szolgált olyan bizonyítékkal, amely igazolná,
hogy a vizsgálattal érintett termék vonatkozásában közzétett gyógyhatásra utaló állításai
megfelelnének a valóságnak. Ezzel szemben az EEKH a piacfelügyeleti eljárás
keretében szakértők segítségével lefolytatott bizonyítási eljárásban állapította meg, hogy
a termék nem alkalmas a klinikai értékelésben szereplő célok, eredmények elérésére.
Ebből kifolyólag az eljárás alá vontnak a termékről, illetve a termékkel végzett
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kezelésről tett állításairól sem lehet más következtetésre jutni, még akkor sem, ha a teljes
kezelésnek csak egy része a gépi kezelés.
104.
A fentiekre figyelemmel az eljáró versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá
vont az EMOST készülékkel és kezeléssel kapcsolatban 2012. július 1. és 2015. január
29. között a termék gyógyhatásával kapcsolatosan valótlan állításokat tett közzé, amely
magatartásával - az Fttv. mellékletének 17. pontjában foglalt tényállás megvalósításával
- megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében rögzített tilalmat.
A jogszerűtlen forgalmazás kérdése
105. A jogszerű forgalmazhatóság kapcsán szükséges megemlíteni, hogy nem pusztán az
a termék nem forgalmazható jogszerűen, amely egyáltalán nem forgalmazható a
fogyasztók számára, hanem azon termék sem, amely csak bizonyos – a forgalmazókat
vagy a fogyasztókat megkötő – korlátok (pl. engedélyek, meghatározott kereskedelmi
csatornák, időbeli korlátok, feltételek teljesítése) között értékesíthetőek, de ezen
feltételek nem teljesülnek aktuálisan.
106.
Az eljárás alá vontnak 2013. május 13-tól tudomása volt arról, hogy az EEKH a
termék forgalmazását és reklámozását (a nem megfelelő, illetve az elégtelen
dokumentáció miatt) felfüggesztette (azaz ezen dátumot követően a termék nem volt
jogszerűen forgalmazható és reklámozható). Az eljárás alá vont az ezt követő naptól
tudomással bírt arról is, hogy a termék reklámozására irányadó dokumentáció nem felel
meg a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, azaz a termék esetében nincs bizonyíték
arra, hogy az alkalmas lenne a reklámozott hatások, célok elérésére. Márpedig ha a
termék erre nem alkalmas, akkor nyilvánvaló, hogy az azzal nyújtott kezelés megítélése
sem vezethet ellenkező eredményre.
107.
Ennek ellenére az eljárás alá vont változatlanul népszerűsítette a terméket és a
termékkel nyújtott kezelést. A kommunikációiban legfeljebb annyi változás érhető
tetten, hogy közvetlenül a termék már nem jelent meg nevesítetten, így az ára és a
kezelési útmutatója sem volt megtalálható, csak helyettük a kezelésről szóló
kommunikáció. Az eljárás alá vont ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy a fenti határozat
kézhezvételét követően nem értékesítettek készüléket, de egyrészt ezt az állítását nem
igazolta, másrészt az eljárásra vonatkozóan a kommunikáció folytatódott.
108.
Az eljárás alá vont EEKH piacfelügyeleti eljárásában is úgy nyilatkozott, hogy a
kezelés a termékkel történik, és a jelen versenyfelügyeleti eljárásban sem tett más
nyilatkozatot, valamint a kommunikációk összhatása is egyértelműsíti, hogy a
kezelésnek tulajdonítható kedvező hatásokat a termékkel kívánja elérni. Így a termék
forgalmazási és reklámozási engedélyének tiltása vonatkozik a termékkel nyújtott
szolgáltatásra, a kezelésre is.
109.
A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács megállapította azt is, hogy az eljárás
alá vont 2013. május 14-től tanúsított, a termék és a kezelés reklámozását és esetleges
forgalmazását felölelő magatartása az Fttv. mellékletének 9. pontjában foglalt tényállást
is megvalósítja, mert tájékoztatásaiban valótlanul állította vagy olyan hamis benyomást
keltett – a szóban forgó árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által-,
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hogy az áru jogszerűen forgalmazható, sértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezést.
A termék és kezelés egészségre gyakorolt hatásai körében tett állítások értékelése
110. A termék és a kezelés egészségre gyakorolt kedvező hatásairól szóló, a honlapon
megjelenített állítások az alábbiakban foglalhatók össze:
a) központi és vegetatív idegrendszerre ható: teljesítményfokozás sportolók,
topmanagerek esetén, koncentráció javítás, munkaalkalmasság képesség megtartás,
pszichés egyensúly javítása, stressztűrő képesség, önfegyelem, higgadtság,
alvásminőség javítása, anti-aging program, baby-, gyermek-, tinédzser- lelkiállapot
javítás:
b) püffedés, emésztés szabályozás:
c) fogantatás:
d) túlsúllyal szembeni fellépés:
e) hormonszint:
f) szervezet egyensúlyának fenntartása:
111.
Az eljárás alá vont vállalkozás nem szolgált olyan bizonyítékkal – még az előzetes
álláspont kézhezvételét követően sem - , amely igazolná, hogy a vizsgálattal érintett
termék vonatkozásában közzétett egészségre gyakorolt hatásokra utaló állításai
megfelelnének a valóságnak. Ezzel szemben az EEKH a piacfelügyeleti eljárás
keretében szakértők segítségével lefolytatott bizonyítási eljárásban állapította meg, hogy
a termék nem alkalmas a klinikai értékelésben szereplő célok, eredmények elérésére.
Ebből kifolyólag az eljárás alá vontnak a termékről, illetve a termékkel végzett
kezelésről tett állításairól sem lehet más következtetésre jutni.
112.
A valamely betegségekben szenvedő fogyasztók ügyleti döntéseinek
befolyásolására nyilvánvalóan alkalmasak az olyan állítások, amelyek az adott termék
betegséget gyógyító, megelőző, az emberei szervezetre gyakorolt kedvező hatásairól
adnak tájékoztatást.
113.
Az eljárás alá vontnak 2013. május 13-tól tudomása volt arról, hogy az EEKH a
termék forgalmazását és reklámozását felfüggesztette, ezért az eljáró versenytanács itt
csak visszautal a termék és a kezelés gyógyhatásával kapcsolatban tett megállapításaira,
amelyeket jogellenesen állított további kommunikációjában.
Az eljárás alá vont EEKH piacfelügyeleti eljárásában is úgy nyilatkozott, hogy a kezelés
a termékkel történik, és a versenyfelügyeleti eljárásban korábban sem tett más
nyilatkozatot, valamint a kommunikációk összhatása is egyértelműsíti, hogy a
kezelésnek tulajdonítható kedvező hatásokat a termékkel kívánja elérni. Az a tény, hogy
a meghallgatást követően benyújtott beadványában 35 az ügyvezető a kezelés
komplexitásáról beszél, nem változtatja meg a fenti megállapításokat, mivel egyrészt ez
a körülmény nem befolyásolja a bizonyítási sztenderdeket, másrészt az eljárás alá vont
vizsgált kommunikációja sem változott a termék és kezelés egészségre gyakorolt hatásai
körében a teljes vizsgált időszakban (2012. július 1. és 2015. január 29. között).
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114.
A fentiekre figyelemmel az eljáró versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá
vont az EMOST készülékkel és kezeléssel kapcsolatban 2012. július 1. és 2015. január
29. között a termék egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatosan valótlan állításokat
tett közzé, amely magatartásával megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjának
bj) alpontjában megfogalmazott tényállást, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1)
bekezdésében rögzített tilalmat.
X.
Összefoglalás
115.
Az eljáró versenytanács a rendelkezésre álló bizonyítékokat a Ket. 50. §-ának (6)
bekezdése alapján egyenként és összességükben értékelte, mely értékelés során az
EEKH döntését és állásfoglalását kiemelt jelentőségűnek tekintette.
116.
A versenytanács a Tpvt. 76. § (1) bekezdés e) pont alapján megállapította, hogy az
eljárás alá vont vállalkozás 2012. július 1. és 2015. január 29. között tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor
•

2012. július 1. és 2015. január 29. között jelen határozat 38. pontjának táblázatában
és a 2. sz. mellékletből a jelen határozat 100. pontjában összesített és idézett
állításaival az EMOST Redox 1.1. készüléket és az azzal nyújtott kezelést
betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei
gyógyítására vonatkozó valótlan állításokkal népszerűsítette, így az Fttv.
mellékletének 17. pontjára tekintettel megsértette az Fttv. 3 §-ának (1)
bekezdésében rögzített tilalmat; valamint

•

2012. július 1. és 2015. január 29. között jelen határozat 38. pontjának táblázatában
és a 2. sz. mellékletből a határozat 108. pontjában összesített és idézett állításaival
az EMOST Redox 1.1. készüléknek és az azzal nyújtott kezelésnek valótlanul
tulajdonított egészségre gyakorolt kedvező hatást, így az Fttv. 6. §-ának (1)
bekezdés b) pont bj) alpontjának megvalósításával megsértette az Fttv. 3 §-ának (1)
bekezdésében rögzített tilalmat;

•

2013. május 14. és 2015. január 29. között az EMOST Redox 1.1. készüléket és az
azzal nyújtott kezelést változatlan formában, az EEKH tiltó határozatai ellenére
reklámozta, használta és esetleg forgalmazta, ezzel megsértve az Fttv.
mellékletének 9. pontjára tekintettel az Fttv. 3 §-ának (1) bekezdésében rögzített
tilalmat.

117.
A jogsértés megállapítását túlmenően az eljáró versenytanács bírság kiszabását is
indokoltnak tartotta volna. Az eljáró versenytanács bírság kiszabását azonban mellőzte,
elsődlegesen a felszámolási eljárásra, illetve a felszámolótól nyert, az egyszerűsített
felszámolási eljárásra vonatkozó információkra tekintettel, valamint arra is, hogy az
utolsó ismert, lezárt gazdasági évében az eljárás alá vont társaság nettó árbevétele
rendkívül alacsony volt
118.
Az eljáró versenytanács a jogsértés súlya és jellege miatt a jogsértés megállapításán
túlmenően helyreigazító nyilatkozatot, mint tájékoztatási kötelezettséget írt elő az eljárás
alá vont számára a 76. § (1) bekezdés i) pontja alapján. Az eljáró versenytanács egyben a
Tpvt. 76. § (1) bekezdés g) pontja alapján eltiltotta az eljárás alá vont vállalkozást a
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további jogsértéstől, mert az eljárása során megállapította, hogy a jelen határozat szerint
jogsértőnek minősülő kommunikáció ma is megtalálható a cég honlapján.
119.
A helyreigazító nyilatkozat megjelentetését és az eltiltással kapcsolatos tennivalókat
az eljáró versenytanács a társaság kötelezettségeként a felszámoló, mint törvényes
képviselő útján írta elő, tekintettel a felszámoló felszámolási eljárásban gyakorolt
jogosultságaira. (A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény 34.§.) A helyreigazítás megjelenési helyeként a cég által ma is működtetett
www.biolabor.hu honlapot határozta meg.

XI.
Egyéb kérdések
120.
A GVH hatásköre az Fttv. 10. § (3) bekezdésén alapul. Jelen esetben ugyanis a
kereskedelmi gyakorlat az Fttv. 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint a gazdasági verseny
érdemi befolyásolására alkalmas, mivel országos műsorszolgáltatást végző
műsorszolgáltatón keresztül valósult meg. A címként megjelenített kereskedelmi
gyakorlatra az Fttv. 10. § (5) bekezdése alapján van hatásköre a GVH-nak.
121.
A GVH illetékessége a Tpvt. 46. §-án alapul, mivel a GVH illetékessége az ország
egész területére kiterjed.
122.
A Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra – az ott
írt kivételekkel – a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.
123.
A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. §-ának (2a) bekezdése
szerint a keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes
azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a
kérelem elbírálásáig a Versenytanács nem foganatosíthatja.
124.
A Tpvt 89. § (1) bekezdése szerint a GVH hivatalból vizsgálja a végrehajtható
döntésben meghatározott, a 77. § (1) és (2) bekezdésében nem szabályozott kötelezettség
teljesítését.
125.

A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2016. február 26.
dr. Berki Ádám s.k.
előadó versenytanácstag
dr. Szoboszlai Izabella s.k.
versenytanácstag

Dr. Bara Zoltán s.k.
versenytanácstag
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1. sz. MELLÉKLET

A kereskedelmi kommunikációk terjesztésére vonatkozó adatok:
A 2013. május 11-ét megelőzően közzétett kereskedelmi kommunikáció
Kommunikációs eszköz
megnevezése

Megjelenés
helye

Terjesztés köre

Megjelenés
ideje

Költség (Ft)

Televízió
Riport Dr. Erdőfi-Szabó
Attilával, a BioLabor Kft.
ügyvezetőjével

ATV

országos

Fő az egészség

2012. október
21

90.000

36

Rádió
Riport Dr. Erdőfi-Szabó
Attilával, a BioLabor Kft.
ügyvezetőjével

InfoRádió

Budapest
62.000 fő
hallgatottság

2012. április 18.
11:40:41
12:47:37
13:19:23

A riport megjelenéséért az
eljárás alá vont
vállalkozás
ellenszolgáltatást nem
37
teljesített.

14:22:26
Nyomtatott sajtó
Hullámok hátán c. cikk

Figyelő

országos
9.586 pédány

Hidegvérrel túlélni a
stresszt

Hekus
Magazin

n.a.

2012. év 33.
szám (2012.
augusztus 1622.)

A cikk megjelenéséért az
eljárás alá vont
vállalkozás
ellenszolgáltatást nem
38
teljesített.

2013. május

n.a.

A 2013. május 11-ét követően közzétett kereskedelmi kommunikáció

Kommunikációs
eszköz megnevezése

Megjelenés helye

Terjesztés
köre

Megjelenés
ideje

Költség (Ft)

Televízió

36
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38
VJ/5-18/2015. számú irat
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„A munkájuk miatt
stresszelnek a
legtöbben” című riport

TV2

országos

2013. június 2

A riport megjelenéséért az
eljárás alá vont
vállalkozás
ellenszolgáltatást nem
39
teljesített.

2014. március
24.

A riport megjelenéséért az
eljárás alá vont
vállalkozás
ellenszolgáltatást nem
40
teljesített.

n.a

A műsorszám a
médiaszolgáltató
közszolgálati
kötelezettségének körében
előírt műsortartalom
megvalósítása okából jött
létre, nem reklámként és
nem támogatott
tartalomként, a
médiaszolgáltató
ellenszolgáltatást nem
41
kapott.

Napló

Rádió
Riport Riport Dr.
Erdőfi-Szabó Attilával,
a BioLabor Kft.
ügyvezetőjével az
őssejtterápiáról

Jazzy Rádió

Budapest

Riport Dr. ErdőfiSzabó Attilával, a
BioLabor Kft.
ügyvezetőjével

Klasszik Rádió

Budapest

Duett című műsor

240.000 fő

1.329.000 fő
hallgatottság

Nyomtatott sajtó
A csoda gyár

The Budapest
Times

n.a.

2014. szeptember
12.

n.a.

Az e pontban megjelölt Klasszik Rádió Duett című műsorában megjelent riportot a GVH azért szerepelteti
2013. május 11-ét követően közzétett kereskedelmi kommunikációk között, mert annak pontos sugárzási
időpontjáról a Gazdasági Versenyhivatalnak nincs tudomása, valamint erre vonatkozóan a műsorszolgáltató
sem tudott adatot szolgáltatni, 42 azonban a www.biolabor.hu honlapon a mai napig elérhető.
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2. sz. MELLÉKLET
A 2012. évi állapot szerinti és a 2013-2014. évi állapot szerinti honlapmentés
összesített, kivonatolt formája
(a teljes honlap tartalmakat a Vj/005-30/2015 számú irat tartalmazza)
A www.biolabor.hu honlap:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Saját, több éves fejlesztésünk eredménye az EMOST™ terápia, ami új módszerként jelent meg a XXI. századi orvostudományban, tehát
új módszer a gyógyulásban. Az EMOST™ Saját Jel terápia™ az idegrendszeren keresztül éri el a panaszokat, fájdalmat, félelmet,
gyakori stressz állapotot és idegrendszeri irányítási zavarokat old fel nyugalmi állapot alatt, gyógyszerek és fizikai behatások nélkül.
Egyedülállósága a pontosság, a mellékhatás mentesség és tartósság, jellemzője, hogy krónikus vagy nehezen gyógyuló panaszokat is
képes kevés kezelés számmal gyógyítani, enyhíteni (EMOST™ know-how). Előnye még, hogy a kezelés során a készülék interaktív
kapcsolatban van a szervezettel, és lépésről lépésre segíti a szervezetet az elmaradt regenerációk pótlására, így a beteg későbbiekben
kevésbé függ majd külső beavatkozástól. (honlap/kezdőlap, 2012)”

„Top kezelések

•
•
•
•
•

Stressz
Depresszió
Topmanager képességfejlesztés
Reflux, gyomorsav túltengés

Allergia” (honlap/kezdőlap, 2012)
„2011.12.21-én régi álmunk valósult meg, kellő megalapozottság után, a saját fejlesztésű EMOST™ módszer és készülék,
az orvostudományba új eljárásként felvétetett, az orvostechnikai minősítését nemzetközileg megszerezte. Fejlesztői:
Dr.Erdőfi-Szabó Attila Ph.D., BioLabor Biofizikai- és Laboratóriumi Szolgáltatások Kft., Sass István, Caduceum Kft.,
EMOST Nano-MED Orvostechnikai Készülék Gyártó és Innovációs Kft., gyártó Caduceum Kft., orvostudományba
regisztrálta Dr.Bókkon István Ph.D, Dr.Erdőfi-Szabó Attila Ph.D., Dr. Till Attila főorvos.
Munkatársaink rendszeresen szakmai képzéseken vesznek részt, kutatóink folyamatosan gyűjtik be a különböző
szakterületekről a legfrissebb tudományos felfedezéseket, így mint egy klinikai intézmény tudunk működni. A
megszerzett tudást új és új szakvizsgákon, a napi gyakorlatban, és a fiatalabb generáció oktatásában
kamatoztatjuk. Jellemző a BioLabor cég aktivitására, hogy előadóként évente mintegy 6-8 hazai és nemzetközi szakmai
kongresszuson és konferencián veszünk részt, folyamatosan tartunk lakossági szintű -árukapcsolásmentes
tájékoztatásokat fizikai- testi- pszichés összefüggések felismeréséről, a gyógyulás alapfeltételeiről, stresszkezelésről
(stress managing), munkahelyi környezet szemléletváltásról, mindezek fontosságáról.” (honlap/a-ceg, 2012. és
honlap/a-ceg, 2013/2014.)
„Törekszünk arra, hogy az Alany ne a betegség súlyát érezze, hanem módot kapjon a gyógyulásra, és lássa annak
fázisait lépésről-lépésre. A magunk részéről modern orvosi eszközökkel segítünk a feltárásokban, a holtponton való
átbillenésben, a gyógyulásban, azt követően már könnyebben képes életmódváltásra, egyensúlymegtartó életvitel
kialakításra. Kiemelten kezeljük a munkaalkalmasság megtartást extrémkockázatú állományoknál aktív és veterán
időszakban, topmanagereknek pszichés képességfejlesztő kezeléseket alakítottunk ki a kommunikációs és marketing
coaching programok kiegészítésre.” (honlap/a-ceg, 2012. és honlap/a-ceg, 2013/2014.)
„A szervezet saját jelekkel való irányításának felismerése új távlatokat nyit meg a gyógyulásban, egészségben, harmóniában, akár a
visszarendeződésben. Önregenerációt kiváltó módszert fejlesztettünk, amely betegség esetén újra összhangba hozza a funkcionális
saját jeleket, hasonlóan, mintha a karmester és a zenészek összhangba kerülnek. Mi vagyunk azok, akik a Saját Jel önszabályzás
felfedezést tettük, és az orvostudomány történelemkönyvébe regisztráltuk (MTI hír, PUBMED USA), tehát egyedülálló módon, mi
képesek vagyunk az egyén Saját Jeleit a készülékkel érzékelni, majd azokat egymással újból összhangba hozni, hogy az irányítás és a
szervi működések között a ritmus és a dallam ismét helyreálljon, azaz a biológiai hatékonyság javuljon.
Panaszonként 4-5 kezelés jellemzően elégséges holtponton átbillenni: pszichés túlterheltség, gyakori depresszió érzet, erőtlenség,
krónikus gyomorgörcs, szívpanasz, széklet- és vizelettartási zavar stb. esetekben. (honlap/EMOST kezelés, 2012. és honlap/kezelesekkurak/tudományos leírás, 2012.)”
A 2014-es honlapon az előző bekezdés némileg átfogalmazva jelenik meg:
„Bírja rá a szervezetét, hogy gyógyítsa meg magát! Az EMOST™ orvosi készülék ebben nyújt segítséget! Panaszonként 4-5 kezelés
jellemzően elégséges: pszichés túlterheltség, gyakori depresszió érzet, erőtlenség, krónikus gyomorgörcs, szívpanasz, széklet- és
vizelettartási zavar stb. Segítse a szervezetét önmagát helyreállítani, erre a technológia már létrejött. EMOST™ – Egészség MOST!”
(honlap/kezdőlap, 2014)

„Cégünk elégedett ügyfélköre több éve szükségtelenné teszi a reklámot, inkább a gondos kiszolgálásra figyelünk.
Vélhetően Ön sem reklámból hallott rólunk. Hét éve, kiváló szakemberekkel, tudományos munkával, szolgáltatói
tapasztalattal, folyamatos képzéssel és minőségi eszközökkel érjük el, hogy a BioLabor név természetességet és tudást
jelent egyszerre.” (honlap/kezdőlap, 2012. július)
„Nagyon örülök, hogy rátaláltam Erdőfi-Szabó Attiláékra. Tiszták lelkileg, szívükön viselik a betegek gondját, baját, a
rászorulókat segítik. Ez nagy becs. Magam többször vettem igénybe kezeléseket, ez a csodálatos módszer egyszerűen
magával ragad. Feloldja a gátlásokat, szabaddá tesz, emeli a lelkünk tisztaságát, és döbbenetes erőt ad. Én szeretném,
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ha minél több honfitársunk és lélektársunk megismerné őket, és részesévé válnának ennek a sikernek. További sok sikert
kívánok Attila, találkozunk még sokszor!” Pataki-Attila.” (honlap/kezdőlap és honlap/kezelesek-kurak, 2013/2014.)
8. „Az EMOST Saját Jel Terápia nemzetközileg elismert tudományos újdonság, állami és magánpraxisban helyt állt.”
(honlap/kezdőlap, 2012. július)
9. „Tudományos meglapozottság, bejegyzett orvostechnikai eszköz igazolt hatásmechanizmussal
Az új elvű orvosi eljárás, egy nemzetközileg elismert magyar fejlesztés, az EMOST™ – Saját jel terápia, a szervezet
természetes egyensúlyát, a szervezet működési rendezettségét, belső szinkronitását segíti visszarendezni -önerőből.”
(honlap/EMOST kezelés/tudományos leírás, 2012.)
10. „A jövő
Az EMOST™ módszer, a Saját Jel terápia megtalálta a helyét a különböző kórok és stádiumok időbeni tengelyén. A visszarendezés
miatt krónikus esetekben javallott. Újabb és újabb területen végzünk, tervezünk hatástanulmányokat, összahasonlító vizsgálatokat,
hogy az önszabályzás képesség határait felismerjük. Elméleti és klinikai kutatásaink és a szolgáltatói tapasztalataink a neurovegetatív
rendszerre gyakorolt ígéretes eredményeket mutatnak, így ezen a területen kívánunk tovább haladni. Gyógyulási eredményeink és
tudományos munkáink alapján partnerünkké vált az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI, Budakeszi), a világhírű Ukrán
Nemzeti Tudományos Akadémia Orvostovábbképző Intézet Neurológia Tanszék, és 2012-ben Magyarország legnagyobb orvosi
egyetemével több indikációban is feldolgozásra kerül az EMOST™ módszer.

Konkrétumok leendő összehasonlító vizsgálatokra, kutatásokra, bizonyításokra

- mentális állapot, pszichés képesség
- Post Traumás Stressz
- gyermek viselkedési zavarok
- allergiák, asthma, inkontinencia, beszédzavar gyermekeknél
- epilepszia
- Irritábilis Bél Szindróma” (honlap/kezelés/reflux, 2012. és honlap/tudományos anyagaink, 2013/2014.)
11. „Mint azt megtudtuk, a fejlesztő cég, társadalmi felelősségvállalás képpen az igazságszolgáltatás, rendvédelem, polgári védelem, tűzés katasztrófa elhárítás területén szolgálatot teljesítők számára a civil kezelési díjak feléért végzi a kezeléseket, a gyermekek kezelése
pedig 2005-óta díjmentes. A módszert jelenleg az orosz Orvosi Sugárbiológiai Kutatóintézetben tesztelik, élő állatkísérletek szerint a
regenerációért felelős mezenchimális őssejtek száma a kezelésektől megtöbbszöröződik, tehát a regenerációs képesség is a
többszörösére nőhet. A további sikerek után ez a nem mindennapos eredmény belépő lehet az Első Emberi Mars Expedíció hajózó
állományának egészségügyi kockázatcsökkentésében is, ami a nemzetközi kutató és fejlesztő team célja.” (honlap/kezelések/rendészeti
szervek, 2013/2014.)
12. „Az EMOST™ Saját Jel terápia™ az idegrendszeren keresztül éri el a panaszokat, fájdalmat, félelmet, gyakori stressz állapotot és
idegrendszeri irányítási zavarokat old fel. Egyedülállósága a pontosság, a mellékhatás mentesség és tartósság, jellemzője, hogy
krónikus vagy nehezen gyógyuló panaszokat is képes kevés kezelés számmal gyógyítani, enyhíteni” (honlap/EMOST kezelés, 2012.)

13. „Az, hogy az EMOST™ módszer képes kiváltani a szervezet azonnali valós önellenőrzését, a mikrofolyamatok szinronba
állítását, a szabályzás és irányítás javulását, az új felismerést jelent az orvostudományban, és új gyógymódot hozott a
krónikus betegek számára a gyógyuláshoz.” (honlap/EMOST kezelés, 2012)

14. „Ha elégedettlen az állapotával, a szerek és gyógyszerek eredményével, gondoljon a kiindulópontra, az önregenerációra, vagy az
öngyógyítóképesség esetleges hiányára. Módszerünk biofizikai módszer, ami nem igényli, hogy higgyenek benne.” (honlap/EMOST
kezelés, 2012)
15. „Bírja rá a szervezetét, hogy gyógyítsa meg önmagát! Az új elvű orvosi eljárás, egy nemzetközileg elismert magyar fejlesztés, az
EMOST™ – Saját jel terápia™, a szervezet természetes egyensúlyát, a szervezet működési rendezettségét, belső szinkronitását segíti
visszarendezni -önerőből (EMOST know-how).” (honlap/kezelés/általános leírás, 2012)
16. „Az új elvű orvostudományban nyilvántartott eljárás, egy nemzetközileg elismert magyar fejlesztés, az EMOST – Saját jel kezelés, a
szervezet természetes egyensúlyát, a szervezet működési rendezettségét, belső szinkronitását segíti visszarendezni -önerőből (EMOST
know-how). Profilunk az ön-regeneráció fejlesztése, a szervezet képességének javítása önerőből, a csúcsteljesítmény elérésének vagy
visszaszerzésének érdekében.” (honlap/kezelés/általános leírás, 2013/2014)
17. „Ez a különleges orvosi készülék az idegrendszeren keresztül éri el a panaszokat, fájdalmat, félelmet, gyakori stressz állapotot és
idegrendszeri irányítási zavarokat old fel. Egyedülállósága a pontosság, a mellékhatás mentesség és tartósság, jellemzője, hogy
krónikus vagy nehezen gyógyuló panaszokat is képes kevés kezelés számmal enyhíteni, gyógyítani (EMOST™ know-how).”
(honlap/kezelesek-kurak/általános leírás, 2012)
18. „A biológiai ön-helyreigazítás önellenőrzések kiváltásával, azaz a szabályzó ingerek és folyamatok leellenőriztetésével történnek
(EMOST™ know-how). A folyamatok így automatikusan egymással szinkronba kerülnek, ez pedig a biológiai kapcsolatok
összehangolódását eredményezi. Javul a szervezet hatékonysága, és javul a szervezet ellenálló képessége is (EMOST™ know-how). Az
EMOST™ Saját Jel terápia™ során a készülék interaktív kapcsolatban van a szervezettel, és lépésről lépésre segíti a szervezetet az
elmaradt regenerációk pótlására, így a szervezet későbbiekben kevésbé függ majd külső beavatkozástól. Az EMOST™ kezelések további
előnye, hogy halmozott gyógyszerkészítmény mellékhatások, mint járulékos tompultság, ingerlékenység, fáradékonyság stb. kockázatai
csökkennek, szövődmények és egészségügyi kockázatok valószínűségei csökkennek, és a szervezet egészséges önállósága javul.”
(honlap/kezelesek-kuraks/általános leírás, 2012)

19. „Az EMOST™ – Saját jel kezelés egyedisége:

- extrémalacsony intenzitású beavatkozás
- a készülék interaktív kapcsolatban áll a szervezettel
- a beavatkozás a biológiai jelszinthez magas illeszkedésű
- a beavatkozás alkalmazkodik a természetes változatossághoz
- a beavatkozás képes a természetes összefüggések megtartására
- a hatásmechanizmus nem védekező mechanizmuson keresztül érvényesül
- a beavatkozás a szervezet ellenreakcióját nem váltja ki
- a kontraindikáció kockázata extrém-alacsony
- a bőrfelületen keresztül képes hatást gyakorolni mélyen fekvő szervekre, azok sejten belüli és sejten kívüli elektrokémiai folyamatain
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keresztül
- neurovegetatív rendszerre gyakorol hatást
- regulációs érzékelésben javít
- neurovegetatív szabályzásban javít
- vegetatív rendszer paraszimpatikus- és szimpatikus egyensúlyára gyakorol hatást
- neuro-endokrin működésre gyakorol hatást
- a hormonális szabályzást segíti
- az immun folyamatokra gyakorol hatást
- a szervezetben zajló információ torzulásokat önellenőrzéssel igazítja helyre
- neurológiai kockázatot csökkent
- képes kapcsolatban kezelni a biokémiai és pszichés (hormonális) összefüggéseket
- központi idegrendszer ingerfeldolgozására gyakorol hatást
- stressz gátló
- pszichoszomatikus betegség kockázatát csökkenti
- fájdalom mentes
- behatolás-mentes (non-invazív)
- mellékhatást nem okoz, kockázata extrém-alacsony
- más módszerrel összeférhető
- elektromos, elektromágneses terhelő gerjesztés nincs
- várandósság időszakában használható
- a készülékben a kezelési célok meghatározhatók
- a készülék működése automatizált.” (honlap/kezelesek-kurak/általános leírás, 2012 és honlap/kezelesek-kurak/tudományos leírás,
2012)
20. „Első nagy sikere, egy mindmáig megoldhatatlan panasz, a végtag amputációt követő ún. fantom fájdalom enyhítése, megszüntetése
volt, sikeresnek bizonyult idegrendszeri zavarok, szívműködés, és krónikus betegségek enyhítése, megszüntetése területén.
A módszer bemutatásra került nemzetközi kongresszusokon, már használatban van kórházakban, klinikákon, rehabilitációs
kórházakban és magánpraxisban.
A módszer neve EMOST™, Electro Magnetic Own Signal Treatment, azaz Elektro Mágneses Saját Jel Kezelés™.

A módszerünk előnyei:

- a készülék interaktív kapcsolatban áll a szervezettel
- alapvető folyamatokra gyakorol hatást
- nem terheli a szervezetet
- relatív kevés a szükséges kezelési szám (4-6 alkalom, két, három évente)
- koncentrálható különböző területekre
- elhanyagolható kockázatú
- javítja a későbbi ellenálló képességet
- fájdalom mentes

Az EMOST™ módszer tartós eredményei idült állapotokban, az elmúlt időszak alapján

• pszichikai stressz és idegrendszeri zavarok gyógyulása
• alvás minőség javulás
• regeneráció (öngyógyulás) képességének javulása
• neuro-endokrin, hormonális és immunológiai állapot javulás
• allergiás, ekcématikus kórok csökkenése, megszűnése
• gyermek pszichés- és fizikális állapot javulás
• emésztés, gyomor és bélrendszeri kórok javulása
• bőr és bőrfelszíni kórok javulása
• szívműködés javulás (főként pszichés, neurotikus behatás esetén)
• urogenitális (húgyúti és nemi) szervek működési javulása
• légzési zavarok gyógyulása
• csontszövet és csonthártya állapot javulás
• fájdalom és amputációt követő fantomfájdalom csökkenés, megszűnés
• sérülés- és sebgyógyulás fokozódása
Módszerünk biofizikai módszer, ami nem igényli, hogy higgyenek benne.

Használata ajánlott:

- rendeltetése szerint orvosi eljárás keretében, illetve egészségőrzés, kockázatcsökkentés céljából,
- központi idegrendszeri és neurovegetatív zavarok: alvászavar, depresszió, allergia (tej/laktóz, liszt, rovarcsípés, pollen stb.),
koncentrációs zavar, dadogás, hormon szabályzás, vizelettartási zavarok, Post Traumás Stress (PTSD), munka-alkalmasság képesség
megtartás, tanulási képesség, gyakori pánik érzés, krónikus stressznél, elvonási tünetek esetén (alkohol, cigaretta stb.), serkentőszer
függés esetén
- immunrendszeri zavarok: ciszta, mióma, krónikus gyulladás, autoimmun folyamatok, pajzsmirigy funkció, szövődmény kockázat
csökkentés esetén, örökletes hajlam kockázat csökkentés esetén
- szív- és érrendszeri megbetegedések: tachicardia, arithmia, mikroszöveti keringési zavarok, migrén, frontérzékenység esetén
- urogenitális (húgyúti és nemi szervi) problémák: prosztata gyulladás, libido, veseelégtelenség, krónikus petefészek gyulladás,
fogantatási zavarnál
- légúti megbetegedések: asthma bronchiale, krónikus légszomj esetén
- emésztési, gyomor- és bélrendszeri megbetegedések: reflux, krónikus gyomorfekély, aranyér, krónikus bélgyulladás, Irritábilis Bél
Szindróma (IBS), krónikus székrekedés esetén
- bőrfelszíni panaszok, és bőr alatti szövetek zavara: ekcéma, dermatitis, fekélyes sebek, kórosan pattanásos arcbőr esetén
- krónikus fájdalom esetében, és amputációt követő fantomfájdalom esetében
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- sérülések, törések esetén, rehabilitációs idő csökkentés érdekében” (honlap/kezelesek-kurak/általános leírás, 2012)

21. „A BioLabor EMOST™ módszer tartós tapasztalati eredményei, idült állapotokban, az elmúlt időszak alapján
• pszichikai stressz és idegrendszeri zavarok gyógyulása (gyakori depresszió, lethargia érzés, pánik, PTSD)
• alvás minőség javulás (hyposomnia, hypersomnia)
• neuro-endokrin, hormonális és immunális állapot javulás
• allergiás (laktóz, lisztérzékenység), ekcématikus kórok csökkenése, megszűnése
• gyermek pszichés (agresszió, dadogás, rémálom) és fizikális állapot javulás
• emésztés, gyomor és bélrendszeri kórok javulása (reflux, colitis ulcerosa, IBS, aranyér)
• bőr és bőrfelszíni kórok javulása (dermatitis)
• szívműködés javulás (főként pszichés, neurotikus behatás esetén, arithmia, extrasystole)
• inkontinencia enyhülése, gyógyulása
• krónikus prosztata görcs oldódása, megszűnése
• légzési zavarok gyógyulása (krónikus légszomj, asthma bronchiale)
• fogantatás képesség javulás
• fájdalom és amputációt követő fantomfájdalom csökkenés, megszűnés
• sérülés- és sebgyógyulás fokozódása” (honlap/kezelesek-kurak/tudományos leírás, 2012 és honlap/tudományos
anyagaink/tudományos leírás 2013/2014.)

22. „Új elvű orvosi gyógymód, ahol az önregeneráció a cél

EMOST™ Saját jel terápia – a szervezet működési folyamatainak önmagán végrehajtott helyreigazítása – önerőből! Bírja rá a
szervezetét, hogy gyógyítsa meg magát! Az EMOST™ orvosi készülék ebben nyújt segítséget! Panaszonként 4-5 kezelés jellemzően
elégséges: pszichés túlterheltség, gyakori depresszió érzet, erőtlenség, krónikus gyomorgörcs, szívpanasz, széklet- és vizelettartási zavar
stb. esetekben. Segítse a szervezetét önmagát helyreállítani, erre a technológia már létrejött. EMOST™ – Egészség MOST! (Orvosi
eszköz minősítés HU11/6192)
MEGJEGYZÉS
I. Célzott programjaink kúraszerűek, egészségőrző, és krónikus esetekben javallottak, amikor hagyományos és alternatív módszerek,
táplálékkiegészítők elégtelennek bizonyulnak, ilyenkor célszerű a kiinduló pontra, az önregeneráció képességére összpontosítani,
kúraszerű programot végezni, és néhány évente megismételni. Kezeléseink orvostechnikai eszközzel történnek, neuro-vegetatív
szabályzáson keresztül hatnak. A megfelelő komplex kúra kiválasztásához igényeljen egyéni orvosi konzultációt, kollégáink állnak
rendelkezésre (konzultáció 30 perc/9.000Ft).
II. Halmozott esetben érdemes konzultálni Kollégáinkkal, hogy kombinált komplex programot lehessen kialakítani többszörös költség
helyett.
III. Szerezzen saját tapasztalatot, igényeljen díjmentes egyszeri kipróbálást, Önnek esély, nekünk presztizs.

EMOST™ -Egészség MOST! Kezelések, komplex kúrák ismertetői
Dr.Happy

Az öt (és emlékeztető +1+1+1) alkalomból álló egymásra épülő program-csomag, a pszichés egyensúly, a stressz mentesség, jókedv és
az optimizmus helyreállítására, fokozására, tartós kedély javításra van kialakítva. Eredményeképpen javul a pszichés
kiegyensúlyozottság, kedvtelenség, gyengeség helyett magabiztosságot és dinamizmust fog megtapasztalni, szorongásait, félelmeit
képes lesz elengedni, energiáit jobbik énjére fordítani, megfelelés-kényszerből adódó pszichés zavarok múltával felszabadultságából
adódóan a könnyedséget újból átélni. Javallott tartós stressz, kóros túlterheltség, lethargia, visszatérő depresszió érzés, gyakori éjszakai
ébredés, alváskényszer, gyakori ökölbe szorított kéztartás, és légszomj esetében, továbbá halmozódó antidepresszáns-költségek
optimalizálására.Kezelés sorozat díja

Maxi-Vitál

Ez egy öt (és emlékeztető +1+1+1) alkalomból álló abszolút erőnléti program, intenzív összefüggésbeli vitalizálás, mely során adrenalin
szint javulás, sejtszintű anyagcsere aktivitás, hatékonyság, izomerő, és teherbíró képesség javul. Sok esetben az élettér beszűkülését, a
negatív hangulatot és a beszűkülést csupán a biológiai szabályozás egyensúly zavara idézi elő, nem a Világ megváltozása. Az
optimizmus és erő visszatértével kicserélődik a világnézet, tevékeny, sőt kezdeményező lesz, képes lesz korábbi terheit könnyedén
elintézni. Javallott kóros túlterheltség és folyamatos stressz, krónikus fáradtság fennállása esetén, elmaradt regeneráció, avitális
állapot esetén, és általános egészségügyi kockázat csökkentésére.Kezelés sorozat díja

Topmanager

Jó megjelenésű vezetőknek nagyobb szerződések és gyors sikerek dukálnak, mert stressz mentesen észreveszik a lehetőségeket, és jó
lendületű, stabil személlyel szívesebben szerződnek az emberek. Ez egy tipikusan managereknek szánt kúra, amikor a teljesítmény
kényszer már-már pszichés és fizikai zavarokat okoz. Az öt (és emlékeztető +1+1+1) kezelési alkalom során pszichés és vitálkapacitás
javulás várható, segítjük az agyi keringést, koncentrációt, stressz mentességet, összpontosító képességet, memóriát, kombinációs
képességet. A természetes lecitin, a folsav, a Q10, magnézium, króm, az E-vitamin termelődés, felhasználás hatékonysága javul, oldódik
a belső stressz, javul a kapacitás, fokozódik a könnyedség és kreativitás. Kiégettség (burn-out) helyett jobb ítélőképesség, életerő,
felpörgöttség lesz a jellemző, stimuláló szerek és mellékhatások nélkül – önerőből. Túlzott kóla- és más mesterséges üdítőitalok,
energia italok, túlzott kávé fogyasztás, cigaretta, bizonyos serkentőszerek elengedésének céljára, egészségügyi kockázat csökkentésére
ajánljuk hozzá magas kedvezményű Függőség-elengedés kúránkat, valamint szív-stressz szűrésünket, foglalkozás-egészségügyi
vizsgálatainkat. Legyen csúcson, serkentőszer kockázatok nélkül -önerőből!Kezelés sorozat díja

Koncentráció javítás

A három (és emlékeztető +1+1+1) speciális program az agytevékenységet, a központi idegrendszeri működést javítja. Az összpontosító
képességet javítja az ingerfeldolgozás (paraszimpatikus rendszer) kedvező változásával, a jobb agyi oxigén és tápanyag ellátottsággal,
a stresszhormonok szintcsökkentésével, a kognitív funkciók javulásával, a memória visszahívás javulásával. Javallott gyakori
révetegség, dekoncentráltság, figyelem vesztés fennállása esetén, illetve tanulási képesség javítására.Kezelés sorozat díja

Görcs, elengedés

Négy (és emlékeztető +1+1+1) kiváló program amely segít a görcsoldásban, az elengedésben, az ellazulásban. Érzelmileg segíti a
pszichés állapotjavulást, csökkenti a túlterheltség érzést, segíti az aggodalmak elengedését, stresszhormon szint csökkenéssel segíti a
szívműködést, vitálhormon programjain keresztül erőt ad és magabiztosságot nyújt, lép programjával segíti a vérösszetételt, a
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stabilitást. A kúra tulajdonságának tartják ügyfeleink, hogy a folyamatosan fennálló feszültségek oldódnak, családi, munkahelyi
függőség érzés csökken, könnyebben vészelnek át konfliktus helyzeteket. Neurotranszmitterekre, hormonokra (érzelmek kémiai
megnyilvánulásaira), szinapszisokra (ingerület átvitelre) gyakorolt kedvező hatások által oldódnak a pszichés és vele az érfal- és izom
feszültségek, ezáltal a mikrokeringés javul, úgy mondják “lazább, könnyebb” állapot lesz jellemző. Javallott igen alacsony dopamin,
szerotonin szint és magas kortizol szint fennállása esetén, illetve javallott pajzsmirigy alulműködés és alvás zavar esetén. Elengedni,
kiengedni, itt az idő, mi segítünk benne.Kezelés sorozat díja

Ciszta, mióma -szöveti keringés

Ez az egyedi, hat (és emlékeztető +1+1+1) alkalomból álló program-sorozat a szöveti blokádokat, a szöveti irányítás szabályzóit
szinkronizálja, neurovegetatív rendszerhez kapcsolódó érzelmi, hormonális folyamatokat harmonizál, a redox folyamatokra (szöveti
szabadgyök/antioxidáns egyensúlyra), szöveti mikrokeringésre, immunreakciókra és regenerációs faktorokra gyakorol hatást,
előrehaladott állapotban a szükséges műtéti beavatkozás előtt a kockázatokat csökkenti. Jól kombinálható a Görcs, elengedés, és
Hormon SOS nevű programokkal.Kezelés sorozat díja

Frontérzékenység

Öt (és emlékeztető +1+1+1) komplex program, ami a gyors meteorológiai változásoknál segít, nagyfokú légnyomásváltozásoknál segíti
az alkalmazkodás képességet, oldja az érfal és a keringés nyomását, intenzív ionkoncentráció változásnál segíti a polarizációs
egyensúlyt, idegesség, feszültség esetén enyhülést hoz és javuló közérzetet eredményez. Cukorbetegség, gyakori szájszárazság, gyakori
szem- és fejgörcs, vagy alacsony mértékű (<30 testkg/l) vízfogyasztásból adódó veseelégtelenség, szapora pulzus panasz esetén
kivizsgálás mielőbb javallott.Kezelés sorozat díja

Prosztata

A leggyakoribb férfibetegség kezelése igen sok kellemetlenséggel, testi, lelki megterheléssel jár, így ennek a betegségnek az
elkerülésére, szelíd és hatékony kezelhetőségére alakítottuk ki férfikollégáinkkal ezt a kúrát. Ajánljuk figyelmükbe: az egymásra épülő
hét (és emlékeztető +1+1+1) program segít a prosztata szöveti, érhálózati ellazulásában, a szerv belső mikrokeringésének
helyreállásában, a fájdalmak, görcsök csökkentésében, megszüntetésében, a prosztata regenerációjában. Tudjuk, a gyakori előjáték
nélküli teljesítés, a jellemző rugalmatlanság, a szexuális görcsösség gátolja a szerven belüli mikrokeringést is. A görcsöktől való félelem
miatt a nemi hormon (tesztoszteron) képződés, illetve a vitálhormonok, katekolaminok (adrenalin stb) szint csökkenését a DHEA
egyensúly zavara fokozza, a félelem miatt csökken a dopamin szint és nő a kortizolszint. Ilyen félelem hátterű állapotban az érhálózat is
szűkül, a véráramlás csökken. A programok hatására ez az állapot oldódik, a pszichés állapot, a szervi vérkeringés görcsösség oldásával
javul, a jobb keringéssel a gyógyulás gyorsul, görcs-félelem nélkül könnyed és bő aktusok várhatók, a kezelés sorozat által a követőgörcs elmarad, előrehaladt állapotokban a panaszok gyakorisága és intenzitása minimalizálódik, a gyógyulás feltételei javulnak. A
panaszok fokozatos enyhülésével a mindennapok munkahelyi, és magánéleti minősége is javul, a testi együttlét fesztelen öröme képes
visszatérni. Javallott krónikus prosztata görcs, prosztata gyulladás kezelés esetén, szövődmény és más velejáró egészségügyi kockázat
csökkentése érdekében.Kezelés sorozat díja

Arcüreg gyulladás

Gyakori arc- és homloküreg gyulladás esetén az öt (és emlékeztető +1+1+1) alkalomból álló program-sorozat a helyi keringésre és az
immunrendszerre gyakorol hatást. A krónikus panaszok allergiás reakciókat is kiváltanak, így programunk ezen irritációkat is oldja.
Kúránk során az arcüreg vérkeringése és nyaki nyirokkeringése javul, az arcüreg, homloküreg, csonthártya ellenálló- és gyógyulási
képessége javul, szövődmény kockázatok csökkennek. Krónikus sinusitis esetén carotis doppler vizsgálatot, allergia vizsgálatot
javaslunk, a kezeléseket akut gyulladás esetén is igénybe vehetik.Kezelés sorozat díja

Ekcéma

Az idegrendszeri túlterheltség túlzott immunreakciókat eredményez, a túlterheltséggel járó figyelmetlenség következménye, hogy az
immunrendszer is téves reakciókat indít. Az irritáció először sav-bázis eltolódást okoz a bőrfelületen, a bőrben lévő szabad
idegvégződések ingergerjedést élnek át hisztamin szint növekedéskor, fokozódik az idegrendszeri terhelés, nő a pszichés stressz szint, ez
fokozza a folyamatokat, majd végül vakargatással felülfertőzik a bőrfelszínt a panaszosok. A bőrfelületen lévő, folyamatos gyógyulás>viszketés->vakarás->felülfertőzés körforgása nem csak kockázati tényező szövődmények kialakulására, hanem esztétikai hibaként
gátlást, rossz pszichés állapotot eredményez, tehát a körforgást is fenntartja. Ez a tudásanyag és a módszerünk idegrendszeren
keresztüli hatásmechanizmusa indította el Ekcéma kúránk kialakítását, melyet nagy sikernek tartunk. Az öt (és emlékeztető +1+1+1)
alkalomból álló kezelés-sorozat egyaránt segíti a neurovegetatív- pszichés- és toxikus alapú ekcéma leküzdéseben. Pszichés egyensúly,
szöveti keringés, immunrendszer, detoxikáció a vizeleten keresztüli ürítés az alprogramok része, így átfogóan kezeljük a vélhető kiváltó
ok, az inger szabályozottság, és a bőrfelszín regenerációs folyamatait. Fennálló cukorbetegség, glutén érzékenység, pajzsmirigy
működési zavar, vagy veseelégtelenség fennállásakor célirányos kivizsgálás javallott.Kezelés sorozat díja

Allergia kezelés (toxikus-, pollen-, tej allergia, szintetikus irritálók)

Az allergia bizonyos -akár molekuláris mennyiségben jelenlévő anyagokra, környezetre, élethelyzetekre adott fokozott reakció, amely
képességbeli hiányból adódó vészreakció, vagy pszichés élménnyel összekapcsolt környezeti terhelés reakciója. Toxikus, természetes és
pszichés alapú allergiás irritációra irányuló öt-lépcsõs (és emlékeztető +1+1+1) kezelés-sorozat a góc és az aktiváló környezet
beazonosítását követően indul. Októl, összefüggéstől függően, egymásra épülő lépésekkel oldhatókká válnak a közérzetet, pszichés
állapotot, ingerfeldolgozást befolyásoló stresszorok, a stresszorokra adott vész- vagy túlzott reakciók. Az irritációhoz tartozó
feldolgozás képesség, a hormonális, neurotranszmitter szabályzás, és a nyugalmi állapot javulásával az irritáció enyhül, az ellenreakció
mértéke összhangba kerül a védekező képességgel, így a kiegyensúlyozottság javul, állandósul, az irritációs panaszok csökkennek, a
szervezet egyensúly képessége javul. Mivel az allergiák esetében jószerivel idegrendszeri állapot összefüggések vannak, azaz pszichés
zavar, stressz esetén fokozódnak a tünetek, így az EMOST™ módszer hatékony hatásmechanizmust szolgáltat az allergiás panaszok
csökkentésére.Kezelés sorozat díja

Életkedv (*Libidó)

A stressz alapvetően kihat a nemi életre. A mindennapokban felfedezhető elhidegültség, elszürkültség, nemi örömtelenség rányomja a
bélyegét a világnézetre, a testi örömök hiánya pedig akár világháborúhoz is vezethet. Kórosnak tekinthető tehát, ha a testiség, az
egymás érintése közönyt vált ki. Ilyen esetekben a fő kiváltó ok a stressz, ezt hormonális szabályzás fogja követni, majd az ilyenkor
jelenlévő félelem-hormonok (kortizol stb.) visszahatásként gátolni fogja a testi kényeztetést örömérzetét vagy ennek igényét. Ilyenkor
célszerű átbillenni a stressz holtponton. Érdemes felfigyelni rá, hogy a nemi serkentőszerek csak funkcionálisak (mint ahogy szerelemtabletta sincs), a vágyakat viszont az idegrendszer állapota és az érzelmek, vágyak “összekacsintása” indítja el és fokozza fel. Négy (és
emlékeztető +1+1+1) hormonális hátterű kezelésünk az érzékek finomítását végzi el a nemi vágyak irányába. Tehermentesítés,
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görcsoldás, optimizmus és teljesítmény segíti a vágyhormonok megjelenését és folyamatos jelenlétét. A kéthetes program az
érzékszervek frissítésével érzékenységet, és új vonzerőt fognak eredményezni, kockázatos stimuláló szerek helyett tinédzserkori
lelkesedés és felnőttkori kreativitás fogja fokozni az vágyakat, színesebbé tenni az együttlétet.Kezelés sorozat díja

Hormon SOS, szteroid

A szteroidok a szervezet ingerszabályzói, pontosabban az ingerek mértékének szabályzói. Bizonyos kémiai hatóanyagok képesek
bizonyos ingereket fokozni, vagy ingereket csökkenteni. A gyógyszerészet akkor alkalmaz ilyen célú külső beavatkozást, ha a betegség
idegrendszeri behatottsága magas. Mi, mivel a szervezet állandó önellenőrzöttségét és szabályozottságát fontosnak tartjuk, igyekszünk
veszteség nélküli utat keresni, azaz össz-egyensúly állapotot teremteni. Négy (és emlékeztető +1+1+1) egymásra épülő programot
alakítottunk ki az érzet- és érzelemtompulások ellensúlyozására, az érzékek és érzékelések helyreállítására. Kúránk eredményeképpen
csökkennek a stresszhormon szintek (félelemérzet, kortizol) a neuro-transzmitterek letisztult és kellően bő ingereket fognak szállítani, a
befogadók (receptorok) kellően befogadókká válnak, miközben gyógyszer hatóanyagok megtartják kedvező értékeiket. Javallott
idegrendszeri érzékelési zavarok fennállása esetén, mellékhatás halmozódás kockázat csökkentésnél.Kezelés sorozat díja

Székrekedés

Három (és emlékeztető +1+1+1) célzott kezelés, amely a krónikus székrekedés megszüntetésére irányul. Szükséges megjegyeznünk,
hogy a székrekedés és dehidráltság (szöveti kiszáradás) gyakorta együtt jár, ez viszont magas kockázatot jelent, mivel a nedvesség
elvonás a béltartalomból is szükségszerűvé válik. Speciális program összeállításunk javítja a bélműködést, a perisztaltika belső
görcsoldásával természetes úton segíti az elengedést, segíti a bélfal folyadékszabályzását, az ürítés ideális gyakoriságát és az ürítés
komfortját. Módszerünk sikere a természetes egyensúly helyreállása, és a panaszokat kiváltó pszichés állapotok javulása -mellékhatás
kockázatok nélkül.Kezelés sorozat díja

Menstruációs zavar

Ide soroljuk a menstruációs fájdalmakat, görcsöket, valamint a mennyiségi és időbeli zavarokat. Az összefüggések neurológiai, pszichés,
hormonális stb. hátteréről könyvtárnyi irodalom van, és mégis a népesség jelentős része szenved a különböző panaszoktól. Az érintettek
magas száma és a konvencionális orvoslás és a népi gyógymódok sikertelenségei hátterében az áll, hogy a Természethez való
szinkronitást hatóanyagokkal próbálják összehozni. Örömmel tájékoztatjuk, hogy az EMOST™ módszer magára a szabályzásra épít,
így a gyógyulásra, krónikus panaszok csökkenésére, megszűnésére nálunk nagyobb az esély. Négy (és emlékeztető +1+1+1) egymásra
épülő program, amit heti ritmusban végzünk a menstruációs periódus felétől kezdve, kúraszerű. Segítünk szinkronba kerülni a
Természettel, a menstruáció időszakában az ingerlékenység lecsökkentésében, a női identitás javításában. Ez, a sokakat érintő kúra
50% kedvezményű!Kezelés sorozat díja

Inkontinencia (vizelettartási zavar)

Bizonyos betegségek esetén, illetve bizonyos kémiai hatóanyagok (szerek, gyógynövények, nyugtatók, receptor-blokkolók stb.) hatása
vagy mellékhatása képen, csökken a vegetatív rendszer és a központi idegrendszer közötti kommunikációs kapcsolat, azaz
bizonyos szervi ingerek nem lépnek át az észrevétel szintjére, azaz a természetes vagy mesterséges ingergátlás más, nem
célzott ingerek feldolgozását is gátolja. Több éves kutatás és elemzés alapján 2008-ban véglegesítettük az Inkontinencia elleni
kúránkat, amit nagy sikerrel alkalmazunk gyermekeknél, időseknél, effektív idegrendszeri betegségek esetén (sclerosis multiplex, stroke
stb.). Négy (és emlékeztető +1+1+1) speciális programot hoztunk létre, központi idegrendszeri túlterheltség, idegrendszeri reflex zavar,
túlterheltség és belső elnyomás oldására, amely az ingerek tompulását ellensúlyozza. Segítünk kilábalni belőle, segítünk a méltóság
érzet visszatérésében. Társadalmi felelősségvállalásunk része: sclerosis multiplex betegség esetén e kúrából 50% kedvezményt
nyújtunk.Kezelés sorozat díja

Szívizom, szívműködés, “sóhajtós”

Három (és emlékeztető +1+1+1) kifinomult program a szívműködés támogatására készült. Részei: a szívizom keringése javul a pszichés
állapot javításával, programunk hatására az érfal feszültség szabályzó (angiotens-converter enzim) jobb keringést eredményez, a
szívburok a nyugodt idegállapot és polarizáltsága miatt szabályozottabban vezeti az összehúzódás/elernyedés ingereit, illetve a redox
folyamatok kedvező változása megnyilvánul a szervezet egészében. A Sóhajtós nevet a kezelések során tapasztalható jóleső sóhajtások
miatt kapta. A programok kapcsán az érzelmek teltebbek lesznek, a jobb keringés miatt “melegség” fogja át a szívet, azaz oldja a
“kőszívűséget”, nyugtatja az “összeszorult” szívet. Javallott infarktus hajlam, túlterheltség, gyakori légszomj, illetve magas vérnyomás
(hypertensio), szapora szívverés (tachicardia) esetén, illetve egészségügyi kockázat csökkentésére.Kezelés sorozat díja

Vese működés, “szűrő tisztítás”

Négy (és emlékeztető +1+1+1) egymásra épülő program, ami a vese működést, a belső vízkörforgást, a tisztulást, és a vérnyomást,
közvetve a szívműködést befolyásolja. A vérnyomás, a folyadéknyomás, a sejteken belüli és a sejteken kívüli folyadék nyomáskülönbség
szabályzása a veséé, a szív feladata pedig az áramlásritmus és áramlásirány szabályzása, így e programunk átfogóan a keringésre,
áramlásra van kedvező befolyással. Mivel a vérkeringés a tápanyagkeringés, illetve a vértisztítás és toxikus anyagok kiválasztása a
vese szűrőrendszerén zajlik, ezért a vesét mi igen fontos szervként kezeljük. Kúránk előnye, hogy pangó veseműködés esetén
túlterhelést nem okoz, a toxinszűrés felügyelet szabályzáson keresztül javul, a vér szűrés során a szabályozottság által hasznos anyagok
megmaradnak, a pH szabályzás javul, a húgyhólyag nyálkahártya állapota nincs terhelve, állapota javul. Programunk javasolt
ismétlése 3-4 évente.Kezelés sorozat díja

Pajzsmirigy működés

A négy (és emlékeztető +1+1+1) fókuszált program, a pajzsmirigy, mint az immunrendszer szabályzójának, és mint hormontermelő,
szabályzó szervnek a frissítésére, ön-regulációjára, ingerek mértékének szabályozhatóságára lett kialakítva. Az jellemző vehemenciát,
és ellenálló képességet is szabályzó szerv működésének szabályozottságával a habitus, a vérmérséklet is változik. Javallott pajzsmirigy
alulműködés illetve pajzsmirigy hormon szint ingadozás fennállása, duzzadt nyaktő, dülledt szemek és erős fényérzékenység érzése,
fokozott izzadékonyság, fokozott ingerlékenység vagy túlzott kishitűség érzés esetén. (Ismétlési idő 2-3 évente)Kezelés sorozat díja

Gyomorsav szabályzás, reflux elleni kúra

A krónikus emésztési zavar, nem múló reflux, magas egészségügyi kockázatokat jelent a savas erózió szövődményeinek lehetősége
miatt. Az öt (és emlékeztető +1+1+1) alkalmas programsorozatunk segíti az ízlelést, ízérzékelést, így javítja az emésztőszervek tápanyag
felismerését, ezáltal a tápanyag lebontáshoz megfelelő savasság/lúgosság, pH szint kialakítását. Többéves tapasztalatunk alatt
letisztult kúratípus segít visszanyerni az étkezés örömét és könnyedségét, étkezés utáni alváskényszer megszüntetését, a nyelőcső
nyálkahártyájának helyreállását, az étkezési zavarból adódó bélfalerózió gyógyulását, kellemetlenségek és kockázatok eliminálását. Ha
kényes ízlése van, javítson az ízlelésén is, segítünk gourmet (fr., ejtsd gurmé, “ízélvező”)-vé válnia, étkezéstől félő állapotból
kiváló ízmesterré válnia.Kezelés sorozat díja

42.

Gyomorfekély, komplex kúra

A négy (és emlékeztető +1+1+1) alkalomból álló program-sorozat a folyamatos saverózió és a vele járó fertőzés és vírustámadás
természetes regenerálódását segíti, a további terhelést csökkenti, így a tünetek csökkenése által a közérzet is javul, a kockázatok is
csökkennek.Kezelés sorozat díja

Püffedés, emésztés szabályzás kúra

Négy (és emlékeztető +1+1+1) jótékony program az igazi étvágy, az ízlelés, és a püffedésmentes emésztés érdekében. Az étkezés,
fáradtságérzet és álmosság helyett energiát fog jelenteni, amely segíti a tápanyagok helyes felszívódását, illetve a felesleges
elraktározást csökkenti, a bélfal flóraegyensúlyát segíti, a bélbolyhok letapadtságát a bél nyálkahártya enzim és pH szabályzásával
feloldja, a tápanyag felszívódása a véráramba jobb minőségű lesz. Javallott rossz étkezési szokás, gyakori emésztési zavar, püffedés, és
étkezés utáni vízvesztéses ürítési zavarok esetén, továbbá gyakori aranyér panaszok esetén.Kezelés sorozat díja

Aranyér elleni komplex kúra

A hat (és emlékeztető +1+1+1) alkalom, a táplálkozási zavarból és az emésztési hiányosságokból kialakuló saverózió negatív hatásait
befolyásolja. A kivérzés és a bélfal környéki szöveti területek infekciós kockázata jelentősen csökken, a végbélnyílás sebgyógyulás
gyorsulásával az általános közérzet javulása is gyorsul. Kóros emésztési rendellenesség, gyakori puffadás és alacsony vízfogyasztás
együttesénél kivizsgálás, dietetikus konzultáció javallott.Kezelés sorozat díja

Szenvedély, kémiai függőség-stop

Három (és emlékeztető +1+1+1) speciális kezelés, bizonyos stimuláló (stresszor) anyagok szokásszintű oldására, kémiai függőség
enyhítésére lett kialakítva. A stresszor hatásmechanizmusának ismeretében célirányos feltárás történik, majd a szokás leküzdéséhez, a
szokás módosításához megfelelő oki pszichés tehermentesítést végzünk, amely a stressz oldással segít a holtponton átbillenni. A
stimulálók/stresszorok működési elve jellemzően, hogy a szervezet számára nehezebben előállítható serkentőanyagokat kívülről
juttatnak valami közegben a szervezetbe, így az elfogadja azt, majd csökkenti a szervezet a saját ön-előállítását, így ad-hoc függőség
alakul ki. A napi gyakoriságú kezelés során serkentjük az ürítést, stresszor-hatóanyag függetlenedést, a hatóanyag hiányállapotában és
elvonási tünetekkor a szervezet ön-előállítóképességét igyekszünk javítani, így a hatóanyag (nicotin-monoxid, alkohol,
tudatmódosítók stb.) hiányában kevésbé vagy nem jelentkezik valós kémiai hiányállapot, és pszichésen is képes elengedni már a
stresszor kémiai hatóanyagait. A fokozott vízbevitel és a javasolt étrend betartásával könnyen képes a függőségből kijutni,
tehermentesíteni a szervezetet. Javallott túlzott kóla- és más mesterséges üdítőitalok, energia italok, túlzott kávé fogyasztás, cigaretta,
bizonyos serkentőszerek elengedésének céljára, egészségügyi kockázat csökkentésére. Nagy figyelemmel kialakított kúránk intenzív,
mégis mértéktartó, egyben magas kedvezményű program, a függőségtől megszabadulni akaró személyeknek segít a holtponton
önerőből átbillenni.Kezelés sorozat díja

Fogant

Négy plusz négy egymásra épülő különleges program, ami a fogantatás és/vagy testi együttlét feszültségmentes alkalmát segíti. A pár,
de főleg a leendő anya belső aggodalmai oldásával kedvezővé válnak a szubjektív feltételek. A Dr.Happy program után, a pár eltérő
programokat kap, a leendő anyuka a tüszőrepedés időszakában kapja az első célzott programot, indokolt esetben megelőzheti
gyulladásos vagy allergia program. Javasolt hozzáállás a közös sikerhez, ami a BioLabor alapmottója 2005-óta, hogy ”Nem akarni,
hanem engedni!”Kezelés sorozat díja”(honlap/kezelesek-kurak/kezelések felsorolása, 2012.)

23. „EMOST™ -Egészség MOST! Saját Jel kezelések ismertetői
Dr. Happy

Az öt alkalomból álló egymásra épülő program-csomag, a pszichés egyensúly, a stressz mentesség, jókedv és az optimizmus
helyreállítására, fokozására, tartós kedély javításra van kialakítva. Eredményeképpen javul a pszichés kiegyensúlyozottság, a pszichés
(érzelmi, hormonális) lenyomatok optimizmusra cserélődnek, magabiztosságot és dinamizmust fog megtapasztalni, szorongásait,
félelmeit képes lesz elengedni, energiáit jobbik énjére fordítani. Megfelelés-kényszere oldódik, módja lesz a felszabadultságból adódóan
a könnyedséget újból átélni. Javallott tartós stressz, kóros túlterheltség, lethargia, gyakori éjszakai ébredés, alváskényszer, gyakori
ökölbe szorított kéztartás, és légszomj esetében, jó közérzetének, nyugalmi állapotának visszaszerzésére, tartós fenntartására. A
kezelés-sorozat díja Br. 50.000 Ft (10.000 Ft/kezelés)

Maxi-Vitál

Ez egy öt alkalomból álló abszolút erőnléti program, ahol intenzív összefüggésbeli vitalizálás történik. Ebben található adrenalin szint
javulás, anyagcsere hatékonyság javulás, izomerő, és stressztűrő képesség képesség javulás. Az optimizmus és erő visszatértével
kicserélődik a világnézet, tevékeny, sőt kezdeményező lesz, képes lesz korábbi terheit könnyedén elintézni. Javallott erős túlterheltség és
folyamatos stressz, krónikus fáradtság fennállása esetén, elmaradt regeneráció, gyakori gyenge állapot esetén, illetve
általános egészségügyi kockázat csökkentésére. Kezelés sorozat díja Br. 50.000 Ft

Topmanager

Jó megjelenésű vezetőknek nagyobb szerződések és gyors sikerek dukálnak, mert stressz mentesen észreveszik a lehetőségeket, és jó
lendületű, stabil személlyel szívesebben szerződnek az emberek. Ez egy tipikusan managereknek szánt kúra, amikor a teljesítmény
kényszer már-már pszichés és fizikai zavarokat okoz. Az öt kezelési alkalom során pszichés és vitálkapacitás javulás várható, segítjük az
agyi keringést, koncentrációt, stressz mentességet, összpontosító képességet, memóriát, kombinációs képességet. A természetes lecitin,
a folsav, a Q10, magnézium, króm, az E-vitamin termelődés, felhasználás hatékonysága javul, oldódik a belső stressz, javul a kapacitás,
fokozódik a könnyedség és kreativitás. Kiégettség (burn-out) helyett jobb ítélőképesség, életerő, felpörgöttség lesz a jellemző, stimuláló
szerek és mellékhatások nélkül – önerőből. Túlzott kóla- és más mesterséges üdítőitalok, energia italok, túlzott kávé fogyasztás,
cigaretta, bizonyos serkentőszerek elengedésének céljára, egészségügyi kockázat csökkentésére ajánljuk hozzá magas kedvezményű
Függőség-elengedés kúránkat, valamint szív-stressz szűrésünket, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatainkat. Legyen csúcson,
serkentőszer
kockázatok
nélkül
-önerőből!
Kezelés sorozat díja Br. 50.000 Ft

Koncentráció javítás

A három speciális program az agytevékenységet, a központi idegrendszeri működést javítja. Az összpontosító képességet az
ingerfeldolgozás (kognitív és paraszimpatikus rendszer) kedvező változásával erősíti, a jobb agyi oxigén és tápanyag ellátottsággal, a
stresszhormonok szintcsökkentésével, a letárolási funkciók javulásával, a memória visszahívás javulásával. Javallott gyakori révetegség,
dekoncentráltság,
figyelemvesztés
fennállása
esetén,
illetve
tanulási
képesség
javítására.
Kezelés sorozat díja Br. 30.000 Ft

43.

Stressztűrő képesség, önfegyelem, higgadtság

Négy kiváló program amely segít a görcsoldásban, az elengedésben, az ellazulásban. Érzelmileg segíti a pszichés állapotjavulást,
csökkenti a túlterheltség érzést, segíti az aggodalmak elengedését, stresszhormon szint csökkenéssel segíti a szívműködést, vitálhormon
programjain keresztül erőt ad és magabiztosságot nyújt, lép programjával segíti a vérösszetételt, a stabilitást. A kezelés-sorozat
tulajdonságának tartják ügyfeleink, hogy a folyamatosan fennálló feszültségek oldódnak, családi, munkahelyi függőség érzés csökken,
könnyebben vészelnek át konfliktus helyzeteket. Neurotranszmitterekre, hormonokra (érzelmek kémiai megnyilvánulásaira),
szinapszisokra (ingerület átvitelre) gyakorolt kedvező hatások által oldódnak a pszichés- és vele az érfal- és izomfeszültségek, ezáltal a
mikrokeringés javul, úgy mondják “lazább, könnyebb” állapot lesz jellemző. Javallott igen alacsony dopamin, szerotonin szint és magas
kortizol szint fennállása esetén, azaz javallott vérmérséklet, habitus zavar esetén. Kezelés sorozat díja Br. 40.000 Ft

Dr. Túlsúly

Nem mindegy, hogy az adott személy túltáplált vagy túlsúlyos, ez a legfőbb kérdés. Az első esetben több táplálékot fogyaszt, mint
amennyit felhasznál, és megkezdődik a hízás, a másik esetben nem a szervezetének megfelelő ételeket fogyasztja, a bélfodrok
lerakódásosak, alacsony a vízfogyasztása, emulgálók gátolják a keringést, és még legalább tíz féle összetevő eredménye lesz a
túlsúlyossága. Hogy az adott személynél milyen okok vannak valójában, azt nem lehet hasraütés szerűen eltalálni, aki komolyan veszi
az egészségét és sajnálja minden jó pillanának elvesztését a hízottsága miatt, azoknak dolgoztunk ki egy négylépcsős Dr. Túlsúly c.
programot. A kivizsgálás után azt, és csak azt a kezelést fogjuk kiírni, amelyik a személy számára az indokolt, ásványi anyagok pótlását,
vitaminok, enzimek és más anyagok javaslatát csak a fogyás gyorsíthatósága érdekében teszünk. Érezze ismét jól magát a bőrében! Mi
a Dr. Túlsúly program?

Szexualitás, libidó, nemi aktivitás

A stressz alapvetően kihat a nemi életre. A mindennapokban felfedezhető elhidegültség, elszürkültség, nemi örömtelenség rányomja a
bélyegét a világnézetre, a testi örömök hiánya pedig akár világháborúhoz is vezethet. Kórosnak tekinthető tehát, ha a testiség, az
egymás érintése közönyt vált ki. Ilyen esetekben a fő kiváltó ok a stressz, ezt hormonális szabályzás fogja követni, majd az ilyenkor
jelenlévő félelem-hormonok (kortizol stb.) visszahatásként gátolni fogja a testi kényeztetést örömérzetét vagy ennek igényét. Ilyenkor
célszerű átbillenni a stressz holtponton. Érdemes felfigyelni rá, hogy a nemi serkentőszerek csak funkcionálisak (mint ahogy szerelemtabletta sincs), a vágyakat viszont az idegrendszer állapota és az érzelmek, vágyak “összekacsintása” indítja el és fokozza fel.
Négy hormonális hátterű kezelésünk az érzékek finomítását végzi el a nemi vágyak irányába. Tehermentesítés, görcsoldás, optimizmus
és teljesítmény segíti a vágyhormonok megjelenését és folyamatos jelenlétét. A kéthetes program az érzékszervek frissítésével
érzékenységet, és új vonzerőt fognak eredményezni, kockázatos stimuláló szerek helyett tinédzserkori lelkesedés és felnőttkori
kreativitás fogja fokozni az vágyakat, színesebbé tenni az együttlétet. Kezelés sorozat díja Br. 40.000 Ft

Hormon SOS: érzelmi egyensúly, szteroidok, és összefüggéseik

A szteroidok a szervezet ingerszabályzói, pontosabban az ingerek mértékének szabályzói. Bizonyos kémiai hatóanyagok képesek
bizonyos ingereket fokozni, vagy ingereket csökkenteni. A gyógyszerészet akkor alkalmaz ilyen célú külső beavatkozást, ha a betegség
idegrendszeri behatottsága magas. Mi, mivel a szervezet állandó önellenőrzöttségét és szabályozottságát fontosnak tartjuk, igyekszünk
veszteség nélküli utat keresni, azaz össz-egyensúly állapotot teremteni. Négy egymásra épülő programot alakítottunk ki az érzet- és
érzelem tompulások ellensúlyozására, az érzékek és érzékelések helyreállítására. Kezelés sorozat díja Br. 40.000 Ft

Alvás minőség

Az alvás az egészség, a regeneráció és a jó közérzet alapfeltétele. Este Ön fáradtan lefekszik, és reggelre frissen ébred, miközben alvás
közben Ön energiát nem vitt a szervezetébe. Hogy hogyan lehetséges ez? Sokan nem, de mi tudjuk. A Saját Jel kezelés egyik legnagyobb
eredménye, hogy az alvásminőség javul, a szervezet természetes regenerációs folyamatai javulnak, a közérzet jelentősen javul, és az
életkedv jelentősen megnő. Az idegrendszer működését segítő kezelés sorozat jó kihatással van a HGH (Human Grown Hormon,
növekedési hormon), a dopamin, katekolamin, szerotonin termelésre, tehát az alvás újra feltöltő és egyensúlyban tartó folyamataira.
Többéves tapasztalatból mondható, hogy jellemzően az alanyok már a kezelés közben elalszanak, majd a közel egyórás kezelés
befejeztével nyújtózkodva felébrednek, mintha több órát aludtak volna. Az, hogy nappali fény mellett és zajban elalszanak a kezeléstől,
jól jelzi, hogy mi képesek vagyunk olyan nyugalmi állapotot készülékkel létrehozni, amely képes mély alvásba vinni, és eközben az alvás
alatti regenerációkat is beindítani. Tudomásunk szerint ilyen, természetes folyamatokat beindító eljárás aligha akad, mint a Saját Jel
kezelés módszerünk. A négy kezelésből álló Alvás minőség programunkat kifejezetten ajánljuk idegrendszeri túlterheltség és érzelmi
válságok időszakában, hiszen az alvás minősége az ébrenlét minőségét jelenti! Kezelés sorozat díja Br. 40.000 Ft

Anti-aging program

Az öregedés késleltetése, és a fiatalság megőrzése ősidők óta áhított vágy. Az öregedés valójában akkor indul meg, amikor szervezet
elérte fejlettségi maximumát, azaz új szabályzási feladatok helyett már csak a korábbiakat kezd el használni, és az idegsejtek így nem
kényszerülnek új idegsejt kapcsolatok kialakítására, azaz a biológiai (és pszichés) rendszer beáll. Észrevehető az is, hogy az öregedés
megjelenésével a beszélgetésekben jellemzően múltbéli történetek felelevenítése a gyakori, a jövőbeni célokról egyre kevésbé, vagy alig
hallani. A csontozat is hasonlóan öregszik. Megterhelések elkerülésével, a kényelem megjelenésével, a dinamizmus csökkenésével a
csontépítő sejtek aktivitása is csökken, míg a csonfaló sejtek állandó intenzitással bontják a csontozatot, tehát a csontozat sűrűsége
természetesen csökkenni kezd. Anti-aging programunk elsőként a psziché állapotán segít, optimizmus, életerő, tenniakarás, önbizalom
lesz jellemző, azaz továbbra is nyitott lesz újdonságokra, kihívásokra, korábbi tapasztalataiból új variációkat fog tudni létrehozni, azaz a
kreativitás, új idegsejt-idegsejt szinapszisok létrejöttével frissen tudja tartani az elmét, az Élet felfogását és megélését. Másik elemünk a
Saját Jelek szisztematikus visszavezetése, ahol a szervezet külső forrásból szembesül a belső folyamataival, azaz automatikusan
önellenőrzésbe kezd, és a szabályzási folyamataihoz újraolvassa a genetikai könyvtárából az összes variációt, majd dönt a legjobb
szabályzási minta mellett a megszokott helyett. Az Anti-aging programunk 6 lépésből áll, lépésről lépésre újraolvasásra készteti a
szervezet szabályzó mintáit, azaz újrafrissíti a szervezet irányítását, utat, irányt, kedvező feltételeket ad a visszafiatalodásra, az
alanynak pedig csak élnie kell vele és kihasználni a változásokat. Kezelés sorozat díja Br. 60.000 Ft

Fogantatási program

Négy plusz négy egymásra épülő különleges program, ami a fogantatás és/vagy testi együttlét feszültségmentes alkalmát segíti. A pár,
de főleg a leendő anya belső aggodalmai oldásával kedvezővé válnak a szubjektív feltételek. A Dr.Happy program után, a pár eltérő
programokat kap, a leendő anyuka a tüszőrepedés időszakában kapja az első célzott programot, indokolt esetben megelőzheti
gyulladásos vagy allergia program. Javasolt hozzáállás a közös sikerhez, ami a BioLabor alapmottója 2005-óta, hogy ”Nem akarni,
hanem engedni!” Program díja összesen Br. 80.000 Ft
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Baby lelkiállapot (-4)

A kisgyermek a magzati fejlődés szakaszaiban átéli az Anya lelkiállapotát, tudni véljük bizonyos kutatások szerint. Ennek hátterében
lehet, hogy az Anya vérében lévő hormonok a placentán keresztüljutnak, így amikor az anyának jó kedve van, a magzatot előnyös
hormon (pl. szerotonin) éri, stresszes anyai lelkiállapot esetén pedig ún. stresszhormon (pl. kortizol) éri a magzatot. Kutatások azt vélik
bizonyítani, hogy az Anya magas stressz szintje, félelmei, szorongásai kihatnak a magzatára, így kedvezőtlenül befolyásolják a magzati
fejlődést. Baby lelkiállapot programunk abban kíván segíteni, hogy a kisgyermek jellemző egészséges lelkiállapotban legyen, nyugodt,
mégis érdeklődő legyen, idegrendszere és egészségi állapota a korai fejlődési szakaszokban tehermentesen, a vélhető legjobb
állapotban segítse a testi- szellemi fejlődést maximalizálni. A négy év alatti gyermekek kezelései díjmentesek, hogy egészségi
állapotukat anyagi helyzet ne befolyásolja. E társadalmi felelősségvállalási programunkat üzemszerű bevételeinkből tartjuk fent 2005óta. Segítheti e karitasz programunk fennmaradását más kisgyermekek számára, egyéni felajánlással.

Gyermek lelkiállapot (4+)

Négy éves kor felett már a gyermek nem csak a hozott érzelmi mintákkal rendelkezik, hanem befolyásolják a testi szellemi fejlődését a
élete során önmaga szerzett és kiváltott érzelmi viszonyok, és viszonyulások. A családi környezet, a szülők stressz szintje, a testvér,
testvérek ráhatásai a gyermek életére, az óvodai beilleszkedés helyzetei, mind-mind kihatnak a felnőttéválásra, a testi képességek,
szellemi fejlettségi szintre. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a fogantatástól, majd a magzati fejlődéstől számítva folymatosan nő
az idegsejtek száma a felnőtté válásig, mire a szervek is befejezik a teljes kifejlődés állapotát. Ez esetben azonban figyelni kell arra,
hogy milyen bevésődések keletkeznek, hiszen ezek az alapvető viselkedésminták lesznek meghatározóak az élete későbbi szakaszaiban,
akár felnőttként ezek lesznek azok a minták, amelyek belső énképet meghatározzák. Azért, hogy a gyermeki bevésődési időszakban a
lehető legjobb feltételeket tudjuk biztosítani, tehát optimista, kreatív, fejlett, jó beállítottságú és sikeres lehessen, érdemes, sőt fontos a
lelkiállapotot tehermentesíteni, a gyermeket felszabadítani a stressz körforgásából, és a legjobb esélyeket adni neki. Alvásminőség,
Gyermek lelkiállapot c. kezeléseink fél-árúak (50%, 5.000 Ft/alkalom), hogy mi is hozzájáruljunk a jövő generáció legjobb
életesélyeihez. Segítheti e karitasz programunk fennmaradását más kisgyermekek számára, egyéni felajánlással.

Tinédzser psziché, lelki béke és siker

Ez az a korszak, ahol a gyermekből kis-felnőtt lesz, azaz még hozza az alap bevésődéseket, de már képes a saját viszonyait felismerni.
Az, hogy milyen mintákat használ bizonyos helyzetekben, az szinte kiszámíthatatlan, hiszen ebben a korszakban méri fel a személyisége
határait, próbákat tesz különböző irányú sikerek elérésére. A tapasztalatai lesznek azok, melyeket összevet a bevésődésekkel és
mintákkal, a helyzet és önmaga súlyának megtapasztalásával, és azok alapján alakítja ki következő életszakaszaihoz illeszkedő
koncepcióját, magához az Élethez. Michael- és Sheila COLE Fejlődéslélektan c. tankönyve éppen ezeket a megéléseket tartja a
legfontosabbnak a személyiség fejlődésében. Tinédzser psziché, lelki béke és siker c. kezelési programunkat igen kifinomultan állítottuk
össze, melyben cél az optimizmus, a stressz kezelés, a harmónia, a tenniakarás, tanulási képességek javítása, viselkedési minták
újraolvastatása, újraértékelése, tehermentesítése, illetve vitális és testi- szellemi harmóniát teremteni a szervi fejlődés maximumának
elérésére. Kezelési programunk díja a felnőtt díjszabással azonos, Br. 10.000 Ft/alkalom, összesen 40.000 Ft.

Sport stressz feloldása és csúcsformába hozás

Győztessé válni! A sport a teljesítmények csatája. Ma már tudjuk, hogy az élsportban a fizikai teljesítmény mellett a pszichés
képességeknek is szerepe van a győzelemben. A jó edző egyaránt foglalkozik a sportoló állóképességével és a lelki állapotával. Ha a
versenyző életében akár magánéleti zavar jelentkezik, akár szembesül a méltó ellenfél lerohanó stílusával, a testi- szellemi egyensúly
felborul, és képtelen legjobb formáját nyújtani majd. A győzni akarás sokszor kevés a sikerhez. A fizikai képesség sokszor kevés a
győzelemhez. A versenyzés öröme kell hogy a legjobb hormonális, idegrendszeri, izomkoordinációs, egyensúly, helyzetfelismerési
képességeket kihozza a legalkalmasabb pillanatban a versenyzőből. Hogy ez így legyen, csúcsformába kerüljün a psziché, a vesztes
helyzetből is legyen ereje és kedve nyertessé válni, ahhoz speciális kezelési programot alakítottunk ki. Többéve futó professzionális
sporttal való együttműködéseink eredménye több Olimpikon, Európa bajnok sikere, tehát “Gyere velünk, határ a csillagos ég!”

EMOST – Egészség MOST!” (honlap/kezelesek-kurak/kezelések teljes felsorolása, 2013/2014.)

24. „BioLabor Stressz Doktor
Cégünk elsődlegesen a krónikus stressz okainak kutatásával és a kezelésével foglalkozik. A stressz jelentős hatást gyakorol az
egészségre, ezen belül szűkíti az ereket, növeli a pulzusszámot és az immunfunkciókat a stressz elmúltáig korlátozza. Stressz helyzetben
a homloklebenyek működése is lecsökken (objektivitás vesztés), és a fő kapacitás az agy hátsó felére, az ösztönszerű, csak a túlélést
biztosító fizikai feladatokra korlátozódik. Stressz esetben csökken az ítélőképesség, a “tisztánlátás”, az érzelmek felborulnak, az
immunitás csökken, a regeneráció háttérbe szorul (hiv.: A Stressz hatása az egészségre I. c. BioLabor tanulmány). Ekkor kiszolgáltatott
helyzetbe kerül a személy, és ha nincs megfelelő energiatartalék, akkor körforgás kezdődhet. Ezek az folyamatok fogják egyre jobban
csökkenteni az ítélőképességet és a helyzetmegoldó képességet, így a stressz tovább tud fokozódni. Rossz esetben az alany egy “ördögi”
körbe kerülhet, ahonnan a kilépés csak jól megválasztott módszerekkel tud megtörténni! Ilyen az EMOST™.
- Lehet, hogy a krónikus stresszt nem is a munkahely okozza?
- Lehet, hogy a krónikus stresszt nem is az anyagi helyzet okozza?
- Lehet, hogy a krónikus stresszt nem is a magánéleti problémák okozzák?
- Lehet, hogy ezek csak KÖVETKEZMÉNYEK!
Lehet, hogy ezek csak KÖVETKEZMÉNYEK!
A tudományos kutatások igazolják, hogy a kóros stressz (distressz) a külső körülmények és a belső képességek különbségéből adódnak.
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) az Epigenetika megfogalmazója behatárolja az örökletes tulajdonságok okát is. A gyermek
születése előtt a szülőknek voltak adottságaik, melyeket az ő szüleiktől örököltek, illetve lettek saját, azaz az életük során szerzett
tulajdonságaik, így alakul ki az adottságból a képesség. A gyermek fogantatásakor ezek a hozott és szerzett tulajdonságok összessége
lesz a gyermek “hozománya”, azaz az adottsága. A fejlődés során a környezeti ingerek fogják aktiválni a “hozott” anyagot, azaz a
viselkedésmintákat, és a belső tulajdonságokon fog múlni, hogy öröklött beidegződések, vagy új reakciótípusok lesznek-e.
A stressztűrőképesség egy része örökölhető, egy része a környezeti ingereken múlik, egy része az aktuális képességeken múlik, és a
végleges megnyilvánulás mindezek egymásra hatásából alakul ki. Úgy érezzük, hogy sikerült olyan kezelési rendszert kialakítanunk,
amely a DNS-RNS szekvenciakiolvasásra, az ingerfeldolgozásra, a fizikai képességekre és a pszichés tehermentesítésre képes befolyással
lenni, a holtponton átbillenést elősegíteni, újból tiszta körülményeket teremteni.
Bírja rá a szervezetét, hogy gyógyítsa meg önmagát! Az EMOST™ orvosi készülék ebben nyújt segítséget! Panaszonként 4-5 kezelés
jellemzően elégséges: pszichés túlterheltség, gyakori depresszió érzet, erőtlenség, krónikus gyomorgörcs, szívpanasz, széklet- és
vizelettartási zavar stb. neurovegetatív eredetű esetekben. (Orvosi eszköz minősítés HU11/6192)
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Az új elvű orvosi eljárás, saját, nemzetközileg elismert magyar fejlesztésünk, az EMOST™ – Saját jel terápia, a szervezet természetes
egyensúlyát, a szervezet működési rendezettségét, belső szinkronitását segíti visszarendezni -önerőből.” (honlap/kkezelesekkurak/stressz, tartós stressz, 2012)

25. „STRESSZ KEZELÉSE, OLDÁSA
A kóros stressz oldása EMOST™ módszerrel

A kezelés sikere szempontjából nem mindegy, hogy a stresszt milyen irányból kezdjük el kezelni. Az idegállapotot a sztressztűrés és
stressz érzékelés szempontjából érdemes vizsgálni, mielőtt környezeti okokra vagy pszichiátriai kezelés szükségességére gondolnánk. Az
esetek nagy többségében tapasztaljuk, hogy egyszerűen biokémiai ingerfeldolgozás okozza a stresszt, nem pedig a változó világ. Ha
egyre több dolog vált ki a személyben félelmet, pánikot, fokozott feszültséget, annak főként inger feldolgozási zavara lehet az oka.
Bizonyos stresszhormonok (ingerátvivők, ú.n. neuro-transzmitterek) túlzott jelenléte alapvetően befolyásolja az élmények értékelését,
így majdminden inger félelmet fokoz, azok pedig tovább növelik a stresszhormon képződést. Ezt a folyamatot meg kell állítani! Bizonyos
ingertompító (szteroidszint befolyásoló, és érzékelő receptor blokkoló) természetes és mesterséges kémiai hatóanyagok egy-egy
tényező blokkolására képesek, de sajnos örömhormonok (szerotonin stb.) bővebb termelődését már nemigen tudják elérni.
Az Anti-Stressz kezelés (Dr.Happy) sorozatunk az idegrendszer túlfeszített állapotát és a tartós aggodalom és kényszerhelyzetek
egészségromboló körforgását képes enyhíteni. Képes befolyásolni a kezelt személy érzelmi egyensúlyát, a negatív események könnyebb
feldolgozhatóságát, továbbá javítja a problémamegoldó képességet és fizikai erővel tölt fel. A kóros stressz állapotban lévő
személynél e kezelési eljárás kedvező hatást fejt ki az ingerek feldolgozására, a stresszhormonok (kortizol, dopamin stb.) csökkenésére,
az örömhormonok (szerotonin stb.) bővebb termelődésére -kémiai hatóanyagok bevitele nélkül és pszichés mellékhatások kockázata
nélkül.

A stressz kezelésére irányuló program sorozatunk

Kúránk öt teljesen egymásra épülő kezelésből áll. Az első alkalommal egy nyugtató és görcsös állapotot enyhítő kezelést adunk, amely a
már kialakult érzelmi blokádok feloldására irányul. A következő 2-3 alkalommal kimondottam az központi idegrendszer és vegetatív
(paraszimpatikus/inger érzékelő, és szimpatikus/inger reagáló) rendszer érzékelési egyensúlyára “megnyugtatására” hatunk, a
szorongás okozta görcsök, félelmek oldásával foglalkozunk. A negyedik alkalom az immunrendszer és anyagcsere folyamatok
összefüggéseivel foglalkozik, hogy a korábbi stressz szervműködéseket rontó káros hatását enyhítse. Lezárás képpen az ötödik
kezelésünk a a kedélyállapot helyreállításával, és a szervezet vitális kapacitásának a jobb felhasználásra irányul. Ez az öt, jól kidolgozott
kezelés a stressz, aggodalom oldását kifejezetten elősegíti, és a szervezet regenerációs képességének a javulását jól támogatja.
Az Anti-Stressz (Dr.Happy) kezelésének az alkalmazhatósága is stádium függő, ha gyógyszeres (természetes/mesterséges) kezelésük
van, kérjük előre jelezzék, hogy az esetleges javulás mellett, ellenőrizve, a szakorvos csökkenthesse a kémiai hatóanyag mennyiségét,
azaz a gyógyszer túladagolás kockázatát elkerülje.
A kezelések gyakorisága rendszerint heti egy alkalom történik, de ha az Ön esetleg súlyosabb állapota azt megkívánja, akkor a heti két
alkalom is indokolt lehet.” (honlap/kezelesek-kurak/stressz, tartós stressz, 2012)

26. „Reflux betegség, gyomorsav túltengés
Legyen nyugodt!

Az EMOST™ kezelések képesek a reflux tünetek csökkentésére, az étkezés örömének visszaadására, és az emésztőszervek
regenerálására.

Reflux kezelés EMOST™ módszerrel

Öt kezelésből álló kezelés sorozatunk az nyálelválasztáson keresztül az előemésztési funkciók javítására törekszik. Ezáltal hozzájárul a
tápanyag optimális lebontáshoz és sav-bázis egyensúly normális értékeinek a fenntartásához. A gyomorszáj záró izomzat és a nyelőcső
gyulladások regenerálódását a tehermentesítéssel éri el. A programcsomagunk először a betegség okozta étkezési stressz
csökkentésére, a pszichés egyensúly helyreállításának a kezelésével veszi kezdetét. A kezelések további részében az alprogramjaink
foglalkoznak az optimális mennyiségű és minőségű gyomorsav képződés támogatásával, továbbá az emésztőszervekre a gyomor epe és
hasnyálmirigyre is kedvező hatást gyakorolnak. Az akut panaszok enyhítésre, görcsök és fájdalomcsillapításra irányuló kezelések
következnek, mely nagyban hozzájárulnak az életminőség visszaállításához. Amennyiben az étekezés minőségét neurovegetatív
zavarok (is) terhelik, ezirányú kezelési programok is rendelkezésre állnak.

Legyen nyugodt!

Az EMOST™ kezelések képesek a reflux tünetek csökkentésére, az étkezés örömének visszaadására, és az emésztőszervek
regenerálására.

Hasznos kutatások

A többéves tapasztalatok, a tudományos munkák és alkalmazás fejlesztések a Biolabor EMOST™ kezelés mindennapi szolgáltatásában
csúcsosodnak ki. A kutatásokra fordított energiáink a kezelési sikerekben jelentkeznek. Azáltal, hogy ügyfeleink
(pacienseink) elégedettek az eredményekkel és kiszolgálással, lehetővé teszi hogy a reklámköltségek minimálisak legyenek,
bevételeinket új kutatásokra ezáltal új sikerekre fordítsuk.

Az új elvű orvosi gyógymód, EMOST™

A Saját jel terápia (EMOST™), a szervezet működési folyamatainak önmagán végrehajtott helyreigazítása. Ez, a merőben új elfogadott
módszer (2011.12.21., CE1979 HU11/6192) a szervezet integratív regulációjára épít, az öngyógyulási képességet javítja a szervezet
elektromos- elektromágneses szabályzó szignáljainak szinkronba hozatalával, elektrokémiai (redox) folyamatok összehangolódásával.
Egyszerűbben megfogalmazva: Az EMOST™ Saját Jel terápia során a készülék interaktív kapcsolatban van a szervezettel, és lépésről
lépésre segíti a szervezetet az elmaradt regenerációk pótlására, így a későbbiekben kevésbé függ külső beavatkozástól.”
(honlap/kezelesek-kurak/reflux összefüggések, 2012.)

27. „ALLERGIA
Legyen nyugodt

Cégünk felkészült az urbanizált világ megterheléseinek csökkentésére, akár változatlan életmód mellet is.

ALLERGIA KEZELÉSE

Javasoljuk a szakorvosi segítséget az allergiát okozó anyag pontos meghatározásához, illetve étel alapanyag immun-intolerancia
feltárásához. Kiváltó anyag sikertelen azonosításánál is legyen nyugodt, mivel ismeretlen allergénre irányuló kezelést is kialakítottunk
már. Legyen az allergia genetikai enzimhiány (laktóz, glutén stb.), vagy toxikus (szintetikus kémiai), vagy pszichés eredetű
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irritáció, esetleg természetes antigén (rovarcsípés stb.) az EMOST™ anti-allergia kezelés sorozat igénybevétele a szövődmények
elkerülése érdekében és egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében javallottak.

Az idegállapot és a tünetek összefüggése

[…] Az EMOST™ anti-allergia kezelések segítenek a szembesített allergén jelenlétében anyugalmi állapot megtartásában, így a fokozott
reakció elhagyásában, a regeneráció megvalósulásában.” (honlap/kezelesek-kurak/allergia, 2012)

28. „GYAKORI DEPRESSZIÓ ÉRZÉS
Legyen nyugodt!

Az EMOST™ kezelések képesek a panaszok csökkentésére, az élet örömének visszaadására, és a lehetőségek feljavítására.

DEPRESSZIÓ KEZELÉSE – DR. HAPPY

Feszültség csökkenés, tisztánlátás, és erő, ez a Dr. Happy kezelés sorozat fő jellemzője. Hangulati zavarok, rossz kedv vagy a már
diagnosztizált depressziós betegek számára is ajánlott e kezelés sorozat, mivel stressz oldó hatású programokat tartalmaz (tanulmány:
A stressz hatása betegségek kialalkulásában).

Stressz oldásával segíthető a Depresszió kezelése

A biológiai (fiziológiai és pszichés) folyamatokhoz tartozó tényezők hiánya, vagy túlzó jelenléte a körforgásban okozhat tartós
kedélyállapot romlást. A Dr.Happy kezelés sorozat nem csak a lelki (pszichés), hanem a fizikai- és hormonális egyensúlyra is gyakorol
hatást. Mindezt a szervezet saját szabályzóinak önellenőrzésével, összehangolódásával, a vélhető legkisebb kockázatok
mellett. Programunk hatást gyakorol közvetlenül az idegrendszerre, és a szervezet természetes egyensúlyára, amely pH szabályzást és
más kémiai (hormon, neurotranszmitter, szteroid, azaz érzékelési) egyensúly szabályzást befolyásol. A holtponton való átbillenéshez
jótékony az idegrendszerben zajló folyamatok természetes egyensúlyozódása.” (honlap/kezelesek-kurak/depresszió összefüggések,
2012)

29. „AMPUTÁCIÓ REHABILITÁCIÓ, FANTOMFÁJDALOM KEZELÉSE
Sikeres kezelések az amputáltak fantomfájdalmára – EMOST -új orvosi módszer!

A fantom végtag érzés a végtagamputálást követő olyan jelenség, mintha a végtag még mindig a testnek része lenne, a hiányzó végtag
az amputációt követően is együtt élne a többi testrésszel, és alkalmanként olthatatlan fájdalmakat okoz a betegnek. Magyar
kutatóknak (BioLabor EMOST Kutató csoport) sikerült tartós eredményeket elérniük ennek a mindmáig kezelhetetlen neurológiai
panasznak a kezelésében, ami áttörést jelenthet világszerte a cukorbetegség, érszűkület miatt amputáltak, és sérült katonai veteránok
számára.
A magyar kutatók szerint (Dr. Erdőfi-Szabó Attila, Dr. Bókkon István, Dr. Till Attila) az ideg-ingerületvezetés úgy tudná felülírni a testemlékezetet, ha az idegrendszer képes lenne aktuális ingert képezni, és semleges ingerekkel felülírni a korábbi fájdalom és érzet
mintákat. Ez azonban a végtag hiányában alig lehetséges helyi ingerlésekkel. A magyar kutatócsoportnak viszont sikerült olyan sajátjel
(EMOST) kezelést kialakítani, ami az idegrendszert aktuális újraellenőrzésre készteti, és a semleges ingerekkel felülírni a fájdalom
illúziót és a konkrét fájdalomérzetet az elvesztett végtag helyén.
2010-ben a módszer az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben (OORI) klinikai körülmények között lett vizsgálva, és az eredmények
igen kedvezőek lettek. A végeredmény, tíz betegből kettő főnél 20-30 százalékos javulás volt, öt főnél a fájdalmak gyakorisága és a
fájdalom mértéke 50 százalékkal csökkent, és három főnél a fantomfájdalom azonnali megszűnése volt tapasztalható.
Külön siker, hogy a kezelések nem csak a fantom fájdalmat csökkentették, szüntették meg, hanem a legtöbb páciens alvás- és
hangulatjavulásáról is beszámolt, azaz az idegrendszerük megnyugvásra lelt.
A vélhető gyógymód megtalálásának híre felkeltette a nemzetközi tudományos szaklapok érdeklődését, rendkívüli gyorsasággal került
szerkesztőségileg közlésre az Electromagnetic Biology and Medicine című szaklapban, majd rekord idő alatt fogadta be az elv
bemutatását a Nature-Precedings, és a Nemzetközi Epidemiológiai Kongresszuson az amputációs sokk rehabilitáció területén mint
sikermódszer lett kiemelve, bemutatva a szakmai közönségnek.
Egy évvel klinikai vizsgálatokat követően a hosszú távú hatások felmérése miatt felkeresésre kerültek a kezelt betegek, és meglepő
eredmények születtek: a kezelt betegeknél elmaradtak az újra amputációk, amelyek sajnos igen gyakoriak az érhálózati rendszer
megszakítása miatt. Ez azt jelenti, hogy a cukorbetegek és érszűkületesek legnagyobb félelme múlni látszik. Az amputációs osztály
folyamatosan használta a módszert a betegek körében, és a tapasztalat azt mutatja, hogy az EMOST módszer közel 50%-al lecsökkenti
az amputációkat követő sebgyógyulások idejét, az amputációkat követőn a pacienseknél kialakuló kóros stressz állapot is hatásosan
javítható, és a szövődmények kockázata is arányosan csökken –számolt be róla Dr. Till Attila főorvos, az amputációs osztály vezetője.
EMOST-therapy-Amp-Rehab (21)
Mivel az amputáltak egy részénél egész életre kiható fantom fájdalom csökkentésére jelenleg hatékony módszer nem ismert az
antidepresszáns-, az elektromos- és pszichológiai terápiákat is beleértve, az EMOST módszer egy új lehetőséget kínál fel a jövőben az
amputáltak rehabilitációjában világszerte.

Felhasználások, amputációs okok szerint:

- érrendszeri betegség
- cukorbetegség következmény
- közlekedési (és más) baleset
- természeti katasztrófa sérülés
- katonai bevetési sérülés
- harcászati polgári sérülés” (honlap/kezelesek-kurak/amputáció rehab., fantomfájdalom, 2012 és honlap/kezelesek-kurak/amputáció
rehab., fantomfájdalom, 2013/2014.)

30. „MUNKAALKALMASSÁG MEGTARTÁS, ÉPÍTÉS
EMOST™ PTSD és EPPP kezelés (Post Traumás Stressz, és Energy-Psychic-Power-Program)
- pszichés állapot javulás
- stressztűrő képesség javulás
- helyzetfelismerő képesség javulás
- ingerfeldolgozó képesség javulás
- összpontosító képesség javulás
- reflexidő javulás
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- reakcióidő javulás
- fizikai képesség javulás
- vitális állapot javulás” (honlap/kezelesek-kurak/munkaalkalmasság
kurak/munkaalkalmasság megtartás, építés, 2013/2014.)

megtartás,

építés,

2012

és

honlap/kezelesek-

31. „SOFŐR BETEGSÉGEK
A megoldás

Az előzőekből jól látható, hogy egy-egy panasz kialakulását okozhatja akár a munkavégzéssel együttjáró adott körülmény, mégis van
mit tenni. Cégünk kialakított komplex kezelési csomagokat a járművezetők számára, mellyel a folyamatos terhelésből adódó
egészségügyi és pszichés panaszok enyhíthetők, gyógyíthatók, a regenerációk javíthatók, így a szövődmények kockázata csökkenthető
sofőrbetegség vélelme esetén.
Saját, több éves fejlesztésünk eredménye az EMOST™ orvosi eljárás, ami új módszer a XXI. századi orvostudományban, és új módszer a
gyógyulásban.
Az általunk kialakított EMOST™ – Egészség MOST kúrák testreszabhatók, stádiumfüggők, kedvezőtlen mellékhatásuk nincs, a
munkaalkalmasságot nem csökkentik, hanem javítják. Célunk, hogy a kiemelt kockázatú munkakörök számára idejében kínáljunk orvosi
segítséget, hogy a munkaalkalmasságot és az életminőséget hosszú távon is képesek legyenek megtartani.” (honlap/kezelesekkurak/sofőr betegségek, 2012 és honlap/kezelesek-kurak/sofőr betegségek, 2013/2014.)

32. „TOPMANAGER KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

Az EMOST™ Topmanager és EMOST™ IQ Plusz kezelések tartós eredményei
- pszichés állapot javulás
- stressztűrő képesség javulás
- helyzetfelismerő képesség javulás
- ingerfeldolgozó képesség javulás
- összpontosító (koncentráció) képesség javulás
- promóciós képesség javulás
- memória javulás
- reflexidő javulás
- cselekvési idő javulás
- fizikai képesség javulás
- vitális állapot javulás

Jusson helyzeti előnyhöz, majd tartsa meg kiemelkedő pozícióját, azaz legyen jobb mindig másoknál!

Célzott, Topmanager c. kezeléseink a kommunikációs- és marketing coaching-ok mellé, a saját pszichés képességek fejlesztésére lettek
kidolgozva (egészségpénztárilag elszámolható szolgáltatás, Egyéb humán egészségügyi ellátás, SZJ 8690), tanulási képességek
javítására és vizsgadrukk esetén is alkalmazható.” (honlap/kezelesek-kurak/topmanager képességfejlesztés, 2012. és honlap/kezelesekkurak/topmanager képességfejlesztés, 2013/2014)
33. „EMOST™ kúrák:
Bírja rá a szervezetét, hogy gyógyítsa meg magát! Az EMOST™ orvosi készülék ebben nyújt segítséget! Panaszonként 4-5 kezelés
jellemzően elégséges: pszichés túlterheltség, gyakori depresszió érzet, erőtlenség, krónikus gyomorgörcs, szívpanasz, széklet- és
vizelettartási zavar stb. Segítse a szervezetét önmagát helyreállítani, erre a technológia már létrejött. EMOST™ – Egészség MOST!
Új elvű orvosi gyógymód, az EMOST™ – Saját jel terápia, a szervezet természetes egyensúlyát, rendezettségét, belső szinkronitását
segíti visszarendezni -önerőből. A biológiai szabályzó ingerek helyreigazítása önellenőrzés által történik, és természetes
visszarendeződéssel jár. A bio-elektrokémiai működési folyamatok egymáshoz igazítása a biológiai kapcsolatok összehangolódását
eredményezi, javul a szervezet egészsége, ellenálló képessége. Önmaga felerősödése önmagán végzett helyreigazítások sorozatával jön
létre. Az EMOST™ kezelések további előnye, hogy halmozott gyógyszermellékhatások (járulékos tompultság, ingerlékenység,
fáradékonyság stb.) kockázata csökken, a szervezet egészséges önállósága javul. (honlap/árak – 2012.)
34. Kúra árak:
…(elszámolható szolgáltatás)

Kúra/kezelés neve

Kezelés szám

Ár

Leírás link

Dr.Happy

5

50.000 Ft

Tovább

Maxi-Vitál

5

40.000 Ft

Tovább

Topmanager

5

40.000 Ft

Tovább

Koncentráció javítás

3

30.000 Ft

tovább

Görcs, elengedés

4

40.000 Ft

tovább

Ciszta, mióma, szöveti keringés

6

60.000 Ft

Tovább

Frontérzékenység

5

50.000 Ft

Tovább

Prosztata

7

60.000 Ft

Tovább

Arcüreg gyulladás

5

40.000 Ft

Tovább

Ekcéma

5

50.000 Ft

Tovább

Allergia kezelés: toxikus-, pollen-, tej allergia, rovarcsípés, szintetikus

5

50.000 Ft

tovább

Libidó

4

40.000 Ft

Tovább

Activity, székrekedés

3

30.000 Ft

Tovább
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Kúra/kezelés neve

Kezelés szám

Ár

Leírás link

Hormon SOS, szteroid

4

40.000 Ft

Tovább

Menstruációs zavar

4

40.000 Ft

Tovább

Inkontinencia (vizelettartási zavar)

4

40.000 Ft

Tovább

Szívizom, szívműködés, “sóhajtós”

3

30.000 Ft

Tovább

Vese működés

4

40.000 Ft

Tovább

Pajzsmirigy működés

4

40.000 Ft

Tovább

Gyomorsav szabályzás, reflux, komplex kúra

5

50.000 Ft

Tovább

Gyomorfekély, komplex kúra

4

40.000 Ft

Tovább

Püffedés, emésztés szabályzás komplex kúra

4

40.000 Ft

Tovább

Aranyér, komplex kúra

6

60.000 Ft

Tovább

Szenvedély, kémiai függőség-stop

3

30.000 Ft

Tovább

Fogant prorgam

4+4

80.000 Ft

Tovább

EMOST™ Redox 1.1, orvostechnikai készülék (CE1979)

Kereskedelmi igazgató, Károly László, Msc.Mec.BACH.Econ MBA. T.: +36 30 20 55 402
Készülékek:

EMOST Redox 1.1 Basic
EMOST Redox 1.1 Professional
EMOST Redox 1.1 Prémium
EMOST Redox 1.1 Medical Prémium Freehand
*EMOST Redox 1.1 orvostechnikai készülék vásárlásához 10-45% EU/GOP támogatás igényelhető”
(honlap/árak, 2012.)
35. A honlap 2012. szerinti kezdőoldaláról négy további fül érhető el. Az egyik fül a „Tudományos anyagaink” fül az EMOST korábban
megfogalmazott általános állítását tartalmazza, illetve publikációk, hatástanulmányok, kongresszusok bemutatóanyagait lehet fellelni.
A másik fül a „Tapasztalatok” fül, számos fogyasztó felhasználó (betegek, sportolók, egyéb laikusok), szakmai felhasználók (orvosok)
tapasztalatait tartalmazzák. A harmadik fül a „Hírek” fül, ismételten tapasztalatokat, újságcikkeket tartalmaz az EMOST-tal
kapcsolatban. A negyedik a „Tanfolyam, előadás” fül, amely a Biolabor Oktatási Központ által tartott előadások rövid ismertetését
tartalmazza.
36. A honlap 2013. október 25-i időállapot szerinti mentése alapján a cég/EMOST, új orvosi módszer a médiában fül alatt találhatóak meg
azok a kommunikációs eszközök, amelyek a vizsgálati jelentésben ismertetésre kerültek. Az itt jelölt sajtócikkek közül már nem
mindegyik olvasható.
37. A honlap 2013. október 25-i időállapot szerinti mentése alapján a cég/hírek menüpont is egyezik a 2012-es tartalommal.

38. „A kezeléseink eredményei összességében a következők:
1. az optimizmus visszatér
2. a higgadtság megjelenik
3. a koncentráció javul
4. a kreativitás szélesedik
5. az érzelmek bővülnek
6. az érzékelés fokozódik
7. a teljesítmény javul
8. a hatékonyság nő
9. pontosabb lesz az ítélőképesség
10. gyorsabb lesz a reakcióidő
11. jobb lesz az önfegyelem
12. gyorsabb lesz a tanulás
13. javul a stressztűrő képesség
14. a pszichés harmónia javul
15. javul az önértékelés
16. javul a magabiztosság
17. nő az önbizalom
18. a beszűkültség feloldódik
19. jobb lesz a nemi élet
20. javul a test – lélek összhangja
21. megjelenik a lelkinyugalom, a könnyedség, a pozitív életkedv és a vitalitás.” (honlap/kezelesekkurak/általános leírás 2013/2014 és honlap/tapasztalatok/EMOST kezelési eredmények 2013/2014)
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39. „Ez az Egészség-ajánlatunk Önnek.

EMOST módszer használata ajánlott:

- rendeltetése szerint egészségőrzés, kockázatcsökkentés céljából” (honlap/kezelés/általános leírás 2013/2014)
40. „Többéves tapasztalatot és vizsgálatokat követően például tavaly, a BRFK-RSZKK központban a speciális bevetési egység (TEK) kis
létszámú, éppen időszakos kiképzésen résztvevő alakulatán folyt ilyen speciális állapot javító kezelés. A végeredmények szerint úgy a
fizikai, és összpontosító képességek, valamint a szubjektív közérzeti állapotok is általánosan közel húsz százalékkal javultak a nem
kezeltekhez képest. Több, más tapasztalat és kutatás szerint az idegrendszeren keresztül végrehajtott ilyen kezelés képes az amputációt
gyakran követő fantomfájdalom enyhítésére és megszüntetésére, pánik, sokk, szorongás oldására, és mindezt az EKG vizsgálathoz
hasonló komfortban és mechanizmus szerint. Az egyén saját bioelektromos szabályzó jeleinek szinkronba hozatala képes a hatékonyság
javítására, hormonális, érzelmi egyensúly javítására, és mindezt effektív külső ráhatás nélkül, ugyanúgy, ahogy alvás közben is
megteszi a szervezet.
Ha ez az automatikus helyreállító folyamat sérült vagy hiányos, érdemes ad-hoc önellenőrzést kiváltani, erre a módszer már létrejött,
egyszerűen saját jel terápiának hívják (EMOST – Electro Magnetic Own Signal Therapy).” (honlap/kezelések/rendészeti szervek,
2013/2014.)
41. „A 2008-óta folyó hatásvizsgálatok mutatják, hogy a Saját Jel terápia a betegségek olyan típusainál a legeredményesebb, ahol
idegrendszeri szabályzási zavarok vannak, vagy ahol az idegrendszeri túlterheltség a szabályzásokban okoz zavarokat. Ilyenek lehetnek
különböző fájdalomérzetek, félelem- és stressz panaszok, élmény feldolgozozási zavarok, szorongások, görcsök, hormonális szabályzási
zavarok, alvás problémák, érzelmi labilitások, kedélyzavarok, testérzékelési zavarok, reflex- és koncentráció vesztések, étkezés utáni
panaszok, valamint idegrendszeri hibából adódó immunhiányok, alacsony öngyógyuló képességek.
Az elmúlt években főként stressz kezelések, pszichés- és közérzetjavító kezelések folytak civilek számára, majd kiegészítette az
élsportban a teljesítmény fokozó és gyógyulást serkentő felhasználás, az elmúlt három évben pedig rendészeti és katonai állomány
tagjai számára végeztünk élmény feldolgozási (PTSD) és pszichés kiégést (burn-out szindróma) oldó kezeléseket, rehabilitációs célú
vagy teljesítmény fokozó kezelés sorozatokat. Utóbbiak a Honvéd Önkéntes Egészség Pénztár (HOEP) támogatásával, majd ezer
alkalommal lettek igénybe véve –sikerrel. Sikereket értünk el katonai (ENSZ) misszióból hazatérő katonák pszichés egyensúlyba
állításánál, és más, például biztonsági szolgálatok tagjainál. Eredményeink alapján az IBSSA tagjai, egyelőre főként Magyarországon
veszik igénybe kezeléseinket, „Csúcsformában” és „EPPP – Energy Pscychic Power Program” kezeléseinket a nemzetközi szervezet
minden tagjának ajánlják, mivel 4-5 kezelés 15-20% többlet teljesítményt és kiváló idegállapotot eredményez. Összehasonlíthatatlan
előnyként mondják, hogy a kezeléseket követően a hatékonyságukban elért javulás egy, két évig is szinten marad, a képességeik
visszaesés helyett fejlődnek, a kezelések hatására javul a helyzetfelismerő képesség, a higgadtság, és a lőlapokon is látványosan jobbak
az eredmények. Beszámolnak arról is, hogy a rövidebb pihenési idő is elégséges, illetve hogy a fizikai terhelhetőség is javul. Célunk a
Saját Jel terápia elterjesztése a katonai, rendészeti, büntetésvégrehajtási, és különleges bevetési állomány tagjai körében alkalmassági
képesség megtartás és fejlesztés érdekében, valamint a szuperszónikus vadászrepülő hajózó állomány koncentráció képesség
fejlesztése terén, nemzetközi megmérettetések eredményeinek csúcsformába hozása érdekében.
Az élsportban az előzőekhez hasonlóak az eredmények, csak más a célcsoport. Beszámolhatunk arról, hogy a kezelések hatására ahogy
javul a pszichés egyensúlyi állapot, javul a metabolikus hasznosulás, javul a terhelhetőség, javul a redox folyamat, tejsav kiválás és
felszívódás, izom koordináció, egyensúly képesség, a reflex, koncentráció, valamint menstruációval együttjáró deficitek. Kezelt
bajnokaink beszámolnak arról, hogy a fájdalmak gyorsan megszűnnek, sérüléseknél jelentősen gyorsul a felépülési idő, és a
gyógyulásokat követően azonos módon terhelhető a sérült testrész. Az egyéni tapasztalatok alapján 2011-ben létrejött egy
megállapodás a Magyar Atletikai Szövetséggel, a sportolók egyéni felkészültségének javítása érdekében, melyet a sportolók
alkalmanként igénybe is vesznek. Megjegyzendő, hogy a Saját Jel terápia nem dopping, biofeedback eljárás, nincs külső, idegen anyag
bevitel, csak a saját képességek kerülnek jobb állapotba a szabályzó ingerek jobb összehangoltsága, és a stresszkezelés és hatékonyság
fejlődése által.
.EMOST™ -Saját Jel terápia” (honlap/kezelések/rendészeti szervek, 2013/2014.)
42. „A gyakori rossz kedv egy jelzés. A tartós levertség, rossz kedv, szorongás, lehet kiváltó ok, vagy következmény. A rossz kedv, lethargia
kiválthatja betegségek kialakulását, betegségek esetén pedig megjelenik jelzésként, így ez egy biológiai-pszichológiai körforgás.
Vizsgálatainkkal feltárjuk az okokat, a vélhető kiváltó okot, és amikor kezeléseinkkel oldjuk a feszült állapotot, a körforgás megszűnik.
Az EMOST kezelések hatására már más hormonok (érzelmek) fogják a felfogást irányítani, a rossz kedv elmúlik, felszabadultan fogja
látni a világot, a korábbi problémákat már könnyen meg tudja oldani.
Az Egyensúly: Ahogy a belső félelmek oldódnak, megszűnnek a görcsös érzések, az idegrendszer is megváltozik, tehát a betegségek is
jobban gyógyulnak majd.
Gyakori rossz kedv, levertség, és tartós szorongás ellen alakítottunk ki egy öt alkalomból álló, egymásra épülő kezelés sorozatot, amely
segít az idegrendszeri túlterheltséget feloldani, segít hormonális módon a holtponton átbillenni, és lépésről lépésre egyre jobban
nyugodt állapotba kerülni, azaz segíti az egyensúlyt könnyen visszanyerni, és megtartani.
A kezelések heti egy alkalommal történnek, alkalmanként 45-55 percesek, a változások már az első kezelés után jelentkeznek. Egy
kezelés 10.000 Ft, a változások mértékétől függően lehet egy két kezelést is igénybe venni, időszakos mélypont esetén gyakran egy
kezelés is elégséges szokott lenni. A rossz kedv elleni kezelés segíti az idegösszeomlás előtti kockázatot is csökkenteni, sőt kiégés,
gyakori pánik érzés esetén, általános aggodalom érzés esetén is hatékony, önbizalom, életkedv fokozásában javasoljuk.
Használja ki Dr. Happy programunkat, indítsa el jó kedvét most!” (honlap/kezelések/rossz kedv elleni kezelés, 2013/2014.)
43. „BioLabor Biofizikai- és Laboratóriumi Szolg. Kft., ügyvezető Dr.Erdőfi-Szabó Attila, EMOST Redox 1.1 készülék
Dr. Horváth Julianna
Közegészségtan-Járványtan szakorvos, Tel.: +36 30 463 4457
“2007 óta dolgozom BioLabor által fejlesztett EMOST típusú, Elektro Mágneses Saját Jel Kezeléssel. Ezen időszak alatt, mintegy 1850
esetben, rendszeresen eredményes kezeléseket folytattam számos idült állapot esetén, ezek: pszichikai stressz és idegrendszeri zavarok
(890), krónikus fáradtság (320), allergia (170), emésztés (160), gyomor- és bélrendszeri zavarok (180), légzési zavarok (80), pajzsmirigy
működési zavar (50).
Tapasztalatom szerint jellemzően 4-5 célirányos kezelés elégséges, majd 1 hónap és 2 hónap múlva ismétlő, ú.n. emlékeztető kezelés
megfelelő a hosszantartó hatáshoz. Összességében rendkívül elégedett vagyok a módszer eredményeivel, és azok tartósságával.”
Csűrösné Dr. Hajda Veronika
Gyógyszerész, Természetgyógyász-fitoterapeuta, Homeopátiás tanácsadó, Tel.: +36 30 999 99 47
“Tisztelt Érdeklődő!
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2007-óta alkalmazok BioLabor által fejlesztett készüléket, vásárlásom oka a modern eszközök iránti fogékonyság és az allopátiás
terápiák kiegészítése volt, a hatékonyság fokozása érdekében.
A mai napig sikernek könyvelhetem el a módszer hatékonyságát, főként a krónikus betegségek esetében, ahol a konvencionális
protokoll nem érte el a megfelelő gyógyulási eredményeket. Tapasztalatom szerint a készülék főként a szervezet regulációs
rendszerének javításában ér el kimagasló eredményeket, úgy az idült, mint a heveny, pangó állapotok esetében.
Tapasztalataim összegzése
1. Alvás zavar, inszomnia esetében (267 alany)
Jellemzően 4-5 kezelés elégséges a krónikus panaszok jelentős enyhítésére, megszüntetésére, melyet heti gyakorisággal hajtok végre.
Az első, második kezelést követően az alanyok tapasztalják a közérzet javulását, a pszichés állapot kedvező változását, anyagcsere
folyamataik is javulnak, cirkadián ritmusuk kiegyensúlyozódik. A kezelések befejeztével a panaszaik igen jelentős mértékben enyhülnek,
jellemzően elmúlnak, szociális és interperszonális viszonyuk normalizálódik. Tapasztalatom szerint a kezelés sorozatot követően az
alanyok hosszú távon is megőrzik az elért állapotukat, illetve a kezelés sorozat után még állapotjavulás is is gyakori.
2. Allergia, irritáció esetében (158 alany)
Az alanyok jellemzően több panasszal egyidőben szenvednek az irritáció, allergia több tünetével. A kezeléseket stresszoldó kezeléssel
kezdem, ez 2-3 kezelést jelent, majd természetes és ismeretlen antigénes kezelést hajtok végre, heti gyakorisággal, összesen 4-6
alkalommal. A kezelési idő alatt mérsékelt diéta, és fokozott vízfogyasztás javallott (mk. 25 testkg/1 liter víz). Tapasztalataim szerint a
stresszoldó kezelések már enyhítik a panaszokat, ez utal a pszicho-neuro-immunológiai összefüggésekre, pszichoszomatikus ráhatásra.
A kezelés-sorozat befejeztével az alanyok jelentős hányada mentes a panaszoktól, a fennmaradó kis hányaduk éte-alapanyag immun
intolerancia vizsgálatra szorul enzimhiány vélelmével. Kimagaslónak találom a módszert a gyermekek esetében, asthma bronchiale,
atipusos dermatitis panaszoknál, itt kell megjegyezzem, hogy a BioLabor Társadalmi Felelősségvállalási programját méltatom, a tíz év
alatti gyermekek karitatív –díjmentes kezelése példaértékű és sajnos szükségszerű.
3. Tartós kedélyzavar, lethargia esetében (307 alany)
Tapasztalataim során az alanyok anyagcsere és regulációs zavarokkal és pszichés terhekkel együtt jutnak el a tartós kedélyzavar és
lethargia állapotába. A panaszok velejárója az alvás zavar és a jellemző emésztési, ürítési zavar is. A kezeléseket minden esetben
stresszoldó kezeléssel kezdem, majd az alvás zavar és emésztési programot hajtom végre egy-egy alkalommal.
Az e kezelések alatt szerzett tapasztalatok alapján folytatom a kezeléseket kedélyzavar és Happy Coctail n. programmal, jellemzően 4-5
alkalommal, heti gyakorisággal. Az elmúlt évek alapján a számomra kiemelkedő ilyen indikációra a módszer, az alanyok jellemzően
stabil kedvező eredményekről számolnak be, gyógyszerfüggésük jelentősen lecsökken, szociális kapcsolataik javulnak, pszichés
állapotuk normalizálódik. E véleményemhez tartozik, hogy míg a készülék segít a „holtponton” átbillenni, a kiváltó okok rendezésére is
szükség van, ehhez viszont megfelelő pszichés hátteret nyújt e módszer.
4. Vizelettartás, ürítési zavar (156 alany)
A BioLabor készülék ezen a téren nyújtott szolgáltatása olyan területen ér el sikereket, amiben igazán nincs alternatíva. Az alanyok
jellemzően több párhuzamos tünettel, pszichés/közérzeti zavarokkal, alvászavarral, idegrendszeri túlterheltséggel, és sok esetben
gyógyszer túlterheltséggel érkeznek, melyek kihatással vannak az inger érzékenységre, szteroidális szabályzásra, rezisztenciára. A
kezeléseket minden esetben stresszoldó kezeléssel kezdem, majd az Inkontinencia kezelés sorozatot hajtom végre, ami összesen 4
kezelési alkalmat jelent, heti rendszerességgel. Amennyiben a kezelések során a várt eredmény késik, úgy kiegészítem a stresszoldó
kezeléssel, illetve alvás zavar programmal, így jellemzően további 2-3 kezeléssel elérhető a várt kedvező végeredmény. Ürítési zavarok
(krónikus székrekedés) esetén a készülék jellemzően 2-3 célirányos kezelést követően segíti a perisztartika, bélnyálka hártya, hidratáció
szabályzását, korrekcióját, a panaszok ön-regulcióval való csökkentését.
5. Egyéb tapasztalatok:
• Fogantatási program
A gyermekvállalási nehézségek esetén elsőként az anya allergia vizsgálatát javaslom. Amennyiben az fennáll, elsőként stresszoldó
(központi idegrendszer, limbikus egyensúly, amigdala, hipofízis) kezelést adok, majd 4-5 célzott, anti-allergia programot hajtok végre és
a bevitt folyadék mennyiség fokozását javaslom. A kezelések befejeztével a tüszőrepedés hetében megkezdem a Fogant c. programot,
amely 5 kezelést jelent, benne ösztradiol, FSH, neurotranszmitter egyensúly, melyek után az esetek 70-80 százalékában két három
hónapon belül jellemzően sikereket érünk el.
• Gyermekek
Tapasztalatom szerint a gyermekek kezelései igen eredményesek. Jellemzően 2-3 rövidebb idejű célirányos kezelés elégséges a jelentős
javuláshoz. A közösségbe kerülő gyermekeknek nagyon jó hatásfokkal adjuk az immunerősitő célú programokat, a gyógyulási idejük
jelentőesen rövidül, és összehasonlíthatóan ellenállóbbakká válnak. Hiperaktív gyermekek esetén 1-2 kezelést követően általánosan
megnyugszanak, jól szocializálódnak, érzelmeik stabilabbá válnak. Gátlásos, félénk gyermekek esetében a 3-4 kedély javító kezelés kellő
eredményű a változáshoz, vele járó eredmény, hogy vitalitásuk, étvágyuk, és aktivitásuk is javul, ellenálló képességük is javul.
Összefoglalva, a Készüléket és a módszert megfelelőnek találom a fenti célok elérésére, a szervezet öngyógyító mechanizmusának
segítésére, krónikus panaszok csökkentésére.”
Dr. Skurdenka Beatrix
Belgyógyász szakorvos, üzemorvos, mentőorvos, háziorvos, gasztroenterológus, Tel.: +36 20 594 5050
“2009-óta dolgozom a BioLabor cég szolgáltatói körében, főként orvosi vizitek és üzemorvosi vizsgálatok terén. Az állapotfelmérések
során nagy gyakorisággal tapasztalom a paciensek halmozott panaszait, ilyenkor javaslok átfogó életmód váltást és a kezelési
eredmények ismeretében ön-regenerációt segítő megoldásokat is.
Mivel módom van az állapot változásokat is vizsgálni, a kezelések látható hatékonyságai és az alanyok nyilatkozatai felkeltették az
érdeklődésemet, és Erdőfi-Szabó Attila ügyvezetőtől, fejlesztőtől megismertem a kezelés biológiai- biofiziológiai hatásmechanizmusát, a
BioLabor EMOST kezelési módszerét, majd 2010 januártól magam is kezeléseket folytatok.
Tapasztalataim összegzése
1. Pszichés túlterheltség, stressz, lehtargia (37 alany)
Az alanyoknál az állapotfelmérésekkor jelentős di-stressz állapotokat tapasztaltam, jelentős dopamin alulszabályozottságot, kortizol
szint emelkedést, jellemzően magas vérnyomás értékeket és szívműködési elégtelenségeket, jellemzően légzési zavarokat,
hipoventillációt, hipercapniát is. A kezelés sorozat első alkalmával központi idegrendszerre irányuló ún. Happy-Coctail (1.) 45 perces
kezelést adtam, az alanyok rövid idő után, nyugalmi állapotban jellemzően mélytónusú alvásállapotba kerülnek, légzésük
kiegyensúlyozottá válik, a kezelési idő alatt nyugodtak. A kezelés befejeztével az ébredésre jellemzőek a viselkedésformák, a második
kezelés egy hét múlva történik.
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A második kezelési alkalommal az alanyoknál kétfajta tapasztalat van. Azoknál, akiknél a jellemző alacsony vízbevitel miatt a szervezet
vélhetően dehidrált, ott kevésbé tapasztalható változás. Azoknál az alanyoknál, akiknél a vízbevitel a testtömeggel arányos, ők
jellemzően fokozott nyugodtságot, mindközben nagyobb vitalitást és fokozott vitális teljesítményt említenek. A második kezelés a
Happy-Coctail (2.) főként a neuro-transzmitterekre és a limbikus (hippocampus) rendszerre irányul, kezelési idő mk. 45 perc, a kezelés
alatt az alanyok nyugodt állapotúak, beszélgetést kevésbé igényelnek, a vízfogyasztás fontosságára a figyelmüket felhívom.
A harmadik kezelésre érkezők tapasztalata jellemzően a hangulat ingadozás csökkenése és a javuló közérzet, így a harmadik és
negyedik, ötödik kezelés az előre standardizált módon folyik, heti ritmusban, azt követően ellenőrzöm az állapotváltozásokat. A kezelés
sorozat befejeztével az alanyok jellemzően kedvezőbb egyensúlyi állapotban vannak a kezelést megelőzőhöz képest, stressz szintjük
jelentősen javult, dopamin és kortizol szint jellemzően javult, légszomj tünetek jelentősen csökkentek, kedélyállapotuk és vitalitásuk
javult, melyet jellemzően a kezeléseknek tudnak be. Véleményem szerint, e kezelési mód igen hatásosnak bizonyul stressz kezelésében,
mely jelentős óvó és preventív hatású a stressz kockázatok és szövődményeik tekintetében.
2. Halmozott panaszok (56 alany)
Sok esetben tapasztalom, hogy a szervezet szabályozottsága labilis, alul- és túlműködések, kompenzációk gyakoriak, hasonlóan mint a
hormonális és keringési folyamatok. Amennyiben kóros állapotok is tapasztalhatók és mindezek mellett a di-stressz is megjelenik a
kockázatok között, úgy átfogó, Maxi-Vitál c. közérzet javító kezelést folytatok le. A kezelések során az alanyok viselkedései jellemzően
azonosak az előzőben bemutatottal, így az ismétlésétől eltekintek.
Ez a kezelés sorozat első két alkalommal központi idegrendszer/anti-stressz indikációjú, majd anyagcsere, oxigén felvétel, keringés,
immunitás irányú, összességében átfogó egészség fejlesztő célú, összesen öt kezelést igénylő. Tapasztalataim szerint jól
demonstrálható az állapotváltozásban a homeosztázis javulása, szignifikánsan jelentkeznek a javuló mért értékek (keringési
hatékonyság, szívműködési folyamatok javulása, anyagcsere zavar enyhülése) és az alanyok kedvező közérzeti állapot javulásai is.
Véleményem szerint ez a kezelés-sorozat jelentősen javíthat a gyógyulási esélyeken, a regenerációs képességen, kockázatok és
szövődmények csökkentésében, így halmozott panaszok esetében ez a módszer más terápiák eredményeit nagyban javíthatja.
3. Saját tapasztalat
Alkalomadtán kezeléseket magam is igénybe veszek, számomra igen kedvező a stabil stressz csökkentő hatása, koncentráció javulást is
tapasztalok és a vitálkapacitásom is jelentősen megnőtt, az elért hatások úgy tűnik egészében képesek a szervezet alrendszereit és
összességét javítani, ezért szisztematikusan egymásra épülő kezelés sorozatba kezdtem.
Összefoglalás
A számomra szignifikáns kedvező állapotváltozások alapján, ezt a módszert javaslom stressz kockázatok csökkentésére és kóros
állapotok gyógyulási esélyének javítására, terápiák hatékonyságának vélhető javítására, egészségőrzésre és egészség fejlesztésre,
klinikai körülmények között ellenőrzött kutatások után célirányos kezelésekre.”
Dr. Tőkey Magdolna
Belgyógyász, kardiológus, nyugállományú háziorvos, Tel.: +36 70 342 9968
“2007-ben ismerkedtem meg a BioLabor saját fejlesztésű módszerével, azóta is híve vagyok. Tapasztalataim alapján kijelenthetem,
hogy ez az önregenerációt serkentő módszer (EMOST) igen hasznos lehet az orvostudománynak és a pacienseknek. Meggyőződésem,
hogy az ember képes magát gyógyítani, mint ahogy képes magát megbetegíteni is. Ez a módszer tükörként működik. Úgy tűnik képes a
zajló biológiai folyamatokkal szembesíteni a szervezetet, így elősegítheti a regenerációs ütemtől elmaradó folyamatok újbóli
ellenőrzését, az önszabályzást, a homeosztázist, ez pedig nagy siker.
Az elektromosság és elektromágnesesség az emberi élet alapja. A színek, a hő, a fény mind-mind elektromágneses tulajdonságú életet
meghatározó energiák, mint ahogy a szív is elektro impulzusokkal mozgatja izmait. Ez a világ, bár idegen lehet még sokaknak, úgy
vélem újból reneszánszát fogja élni, csak ilyen, modern, kifinomult köntösben.
Többéves tapasztalataim összegezve elmondható, hogy a módszer segít az ön-helyreállásban, legyen az pszichés stressz állapot,
neurológiai alapú tachycardia, vagy inger érzéketlenségből adódó keringési zavar.
Bízom benne, hogy a nagyszámú kedvező eredmények alapján klinikailag is bizonyítást nyerhet a módszer jótékony hatása, és előbb
utóbb méltó helyére kerül az egészség világában, sokak örömére!
További sok sikert kívánok!”
Dr. Valló Ágnes
belgyógyász, természetgyógyász, életmódtanácsadó, pszichoszomatikus egészségfejlesztő mentál-higiénikus, tréner, terapeuta,
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi (Főiskolai) Kar tanár: élettan, kórélettan, belgyógyászat, gyógyszertan, NLP mester, Reiki
tanár. www.valloagnes.hu
Stigmás kettős tudat gyógyulása kilenc év után.
Kórelőzmény: Huszonnégy éves férfi (siófoki lakos), kilenc éve diagnosztizált kettős tudat, szubdepresszió, stigmatikus jellegű bőrfelületi
sérülésekkel lapockák alatt, továbbá nem önkezű egyéb sérülések jelei (látleletekkel), állandó rémálmok, aszocializáció, tömegiszony,
anyjával egyedül élő, pszichés okokból munkaképtelenné nyilvánítva. Személyes konzultációkor réveteg, antidepresszáns szerek hatása
alatt álló, avitális, koncentráció gyenge személy, megnyilvánulásai fokozott ingerérzékenységét mutatják az élmények és
megtapasztalásai felelevenítésekor. A személyiségzavar és pszichés státusz alapján Dr.Valló Ágnes pszichoterapeuta,
magatartásterapeuta, egyetemi tanárhoz lett irányítva, ahol két pszichoterápiás kezelés után más kezelési mód keresése vált
szükségessé.
2010. augusztusában jelentkezett a Szülő (Szilvia), a fia kezelésére, próba jelleggel. Indikáció: a kezelések két területet érintettek. Az
első a pszichés teher, depresszió, fóbia és aszocializáció, gátlás irányába, a másik célzott irány az inger feldolgozás, neurovegetatív
rendszer, ezen belül paraszimpatikus (ingerérzékelés) és szimpatikus (inger reakciók) szabályzás, és neurotranszmitterek
szabályozottságára vonatkoztak. A célirányos kezelések területenként felváltva, heti gyakorisággal történtek. A második kezelést
követően az Alany és a Szülő beszámoltak az eltelt első hét alatt tapasztalt javuló kedélyállapotról, a letargikus és depressziós rohamok
gyakoriságának csökkenéséről. A második hét időszakában a kedélyállapot tovább javul, kilenc év után először hagyja el a házat és a
kertben sétálgat. A harmadik kezelés után először alszik nyugodtan, a negyedik héten öltözetére figyelmet fordít, Szülői kísérettel rövid
sétát tesz Siófok város belvárosában, sétányán (augusztus végi, szezonális csúcsforgalom időszakában). Az ötödik hét elmúltával elég
nyugodtnak és magabiztosnak érzi már magát, hogy EGYEDÜL, vonattal érkezzen a hatodik kezelésre Siófokról Budapestre, majd onnan
haza. Ez mind a Szülőt, mind a kezelő személyzetet örömmel és izgalommal tölti el. A kezelés előtt beszámol az átfogó kedvező
változásokról, az érzelmei letisztulásáról és bizonyos antidepresszánsok elhagyásáról, a lelkesedés megjelenéséről. Megnyilvánulásai
szabályozottak, reflexei értékelhetőek, megfelelőek, magatartása stabil. Egy hét kihagyás után a hetedik kezelésnél ismét egyedül
érkezik vonattal a kezelésre, egészséges pszichéjű fiatalember benyomását kelti és mutatja. Kérdésre válaszolva kijelenti, hogy
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gyógyultnak érzi magát, vágyai vannak, társkapcsolatra, közösségre vágyik, szeretettel gondol a szülői kapcsolatra és tevékeny,
hasznos kíván lenni. A mai napon, 2010.09.15-én, egy gyógyult személy történetét mutathattuk be, stigmás kettős tudat és bipoláris
depresszió, tömegiszonyból való szabadulásából, BioLabor elektromágneses saját-jel kezelés (EMOST) módszer alkalmazásával, az
Alany és szülői hozzájárulással, közös sikerrel és örömmel.” (honlap/tapasztalatok/orvosi tapasztalatok 2013/2014.)

44. „Kiemelkedő eredményeink élsportban
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46.
47.
48.

• Kempo VB 2009, a magyar válogattat kezeltük a felkészülési időben és a versenyen, tizenegy dobogóst tudtunk adni, és három
világbajnokot: http://biolabor.hu/kempo-vilagbajnoksag-totalis-magyar-siker/,
• Balzsay Károly szemsérülését kezeltük, úgy tűnt hogy elveszti a látását és a sport karrierjének vége. A kezelése megkezdődik, majd két
hónap alatt helyreállt a szemmozgató izom rendszer és a látás, sőt három hónappal később kiütötte a sérülést okozó ukránt, majd
megvédte harmadszor is a világbajnoki címet! Duna TV is beszámolt róla,
• Kótay Mihály térdsérülés 2011, sportkarrier vége? Hat kezelés után újra ringben, majd bajnoki cím elérése. Sajnos 2012-ben
bordatörés, a hatás és siker ugyanaz.
• Borka János motocross bajnok 2011, többszörös törés után teljes felépülés,
• Pauer Géza 2012, lábsérülés rehabilitáció, ismert siker, illetve atletikai eredmények javulása,
• Élő Vivienn 2011 térd és csípő sérülés, karrier vége hangulat, 11 kezelés után ismét kiváló helyezés,
• Chrobák János GP600 (Talmácsi Team) 2011, hét év kihagyás után valóban lekörözte a versenytársait, ma is nagyobb név a
kategóriában mint Talmácsi Gábor!,
• Soproni Női Kosárlabda csapat EB kijutásra felkészítés, óriási és hatalmas siker, soha nem volt ilyen csapatom –mondta az edző,
• Kiss Dániel olimpikon a lábát támadó húsevő baktérium ellenére elkerüli a lábfej amputációt, visszatér edzeni, sőt képes nominálni
magát az olimpiára.
BioLabor Biofizikai- és Laboratóriumi Szolg. Kft., ügyvezető Dr.Erdőfi-Szabó Attila, EMOST Redox 1.1 készülék”
(honlap/tapasztalatok/eredményeink élsportban 2013/2014.)
A honlap 2013. és 2014. évi időállapot szerinti tartalmában a tudományos anyagaink/tudományos vizsgálatok menüpontban
„Jelenlétünk az orvostudományban” címszó alatt összefoglalja azt, hogy hol és hogyan alkalmazzák a vizsgálattal érintett módszert.
A honlap 2013. és 2014. évi időállapot szerinti tartalmában a tudományos anyagaink/EMOST – mint neuromodulátor címszó alatt egy
leírást közöl az EMOST Redox készülékről és annak működéséről. A menüpontban a korábban ismertetett betegségek/kórképek és
orvosi vélemények, felhasználói tapasztalatok is megjelennek
A honlap 2013. és 2014. évi időállapot szerinti tartalmában a tudományos anyagaink/a tudományban a stresszről menüpont alatt
szakmai cikkekből és a munkavédelmi törvényből származó idézetek olvashatók.
Ezen túlmenően még két fül található a 2013-2014-es honlapon: a Dr. Túlsúly menüpont alatt a Dr. Túlsúly program rövid leírása, míg
az Orr balzsam menüpontban a BioLabor Orrbalzsamról és annak összetételéről olvasható leírás. Itt egy www.drtulsuly honlapra
navigálja az olvasót. E honlap tartalma nem volt az eljárás tárgya, és már nem elérhető.

Az ATV „FŐAZ EGÉSZSÉG” műsora – elhangzott 2012. október 21-án 43
49. „most megnézzük, hogy hogyan kezelhető a stressz, különösen figyeljenek azok, akik alvászavarban, vagy valamilyen idegrendszeri
problémával küzdenek”
„az impulzusok összehangolásával tudják növelni a szervezet teljesítőképességét”
„Ezzel a módszerrel tehát lehet fokozni a szervezet hatékonyságát és csúcsformába tudják hozni a biológiai és pszichés működést. A
kezelések eredményeképpen képesek leszünk például sokkal jobban feldolgozni a stresszt, ami azért nagyon fontos, mert a stressz
nagyon komoly betegségek okozója lehet.”
„Ezzel a módszerrel képesek a szervezetet megtanítani arra is, hogy ne csak alvás közben regenerálódjon, hanem ébrenléti állapotban is
képes legyen rá.”
„Javallott a módszer elsősorban alvászavarral küszködők esetén, mert ilyenkor vélhető az idegrendszeri túlterheltség, javallott
egyébként erőtlenség esetén, illetőleg további olyan esetekben, ahol az idegrendszeri túlterheltség, neurológiai zavarok, működési
zavarok korábban nem gyógyultak, ilyenkor ez a fajta [nem érthető] illetve ez a fajta módszer jelentős sikereket eredményez.
Használható már olyan állapotban, ahol esetleg fejlődési rendellenesség vélhető, illetve olyan legyengült személyek esetében ahol más
módszereket nem lehet igénybe venni.”

A TV2 Napló műsora: A munkájuk miatt stresszelnek a legtöbben – elhangzott 2013. június
2-án 44
50. A képi megjelenítésből az látszik, hogy az eljárás alá vont ügyvezetője fehér köpenyben vizsgálja a pácienst a vizsgálattal érintett
termékkel, amelyet az eljárás alá vont arra alkalmasnak tüntet fel, hogy adott személy stressz-terheltségét kimutassa, orvoslására
alkalmas legyen.

Jazzy Rádió Dr. Jazzy Riport az őssejtterápiáról 45 dr. Erdőfi-Szabó Attilával – az adás
időpontjáról nincs adat
51. „A technológiával, a miénkkel, az érhető el, hogy bármely korszakban képesek vagyunk a gerincvelő őssejteket akár többszörözött
mennyiségek előállítására, mint kezelések előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül egy harmadára tudjuk csökkenteni a szervi
sorvadásoknak, hogy mondjam a gyógyulási idejét illetve az őssejtszám növekedést….”

43

Vj/5-22/2015. számú irat
Vj/5-17/2015. számú irat
45
Vj/5-20/2015. számú irat
44

53.

„Egy harmad időre tudja csökkenteni a gyógyulási időt, vagy megháromszorozni akár a gyógyulási esélyeket. Tehát ez a promt, aktuális
és akkori képességeket. Állatkísérleteken igazolva, mondom még egyszer. Nem lehet összevetni az állatkísérletek eredményét a
humánnal, mégis a tudomány ott tart, hogy ezt megalapozottnak tekinti.”
„technológiánk arra alkalmas ilyen esetekben is, hogy bizonyos pszichoszomatikus összefüggéseket biztos, hogy old. Ha valaki hisz a
pszichoszomatikus összefüggésekben, akkor jöhet, ezek az idegrendszeri terheltségből, belső sokkból, HPA tengelyes zavarokból
adódhatnak. Magyarul szebb álmokat kínálunk, egy nyugodtabb lelkiállapotot, egy harmonikusabban működő szervezetet.”

Figyelő: Hullámok hátán Terápia Elektromágneses Jelekkel c. cikke – megjelent 2012. évi
33. számában (2012. augusztus 16-22.) 46
52. „Saját gyártású, típustól függően 18-30 ezer euróba kerülő orvostechnikai eszközeivel világszerte terjeszkedne a BioLabor Kft.”
„Az elgondolás alapja az, hogy az alapvetően neurológiai eredetű problémák kezelésekor a szervezet szabályozói külső forrásból
szembesülnek a folyamatok saját jeleivel, így késztetik azt önellenőrzésre, korrekcióra” – magyarázza Erdőfi-Szabó Attila. Az EMOST
készülék tavaly kapta meg a minősített orvostechnikai eszköz tanúsítványt.”
„Üzleti szempontból az EMOST egyelőre hasít, a neurológusok minden különösebb marketing nélkül adják kézről kézre a magyar cég
névjegyét. A berendezés két verzióban készül, ára 18, illetve 30 ezer euró, ezenkívül a társaság havi 100 dollárt (vagy 80 eurót) kér
havonta a használatáért. A szolgáltatást franchise-hoz hasonló rendszerben használják a szerződött orvos partnerek a világ több
országában.”

Hekus Magazin: Hidegvérrel túlélni a stresszt – megjelent 2013. májusban (havilap)
53. „Az EMOST hivatalosan is orvosi eszköz minősítést kapott”
„A korszerű biofizikai és biokémiai kutatások eredményeként létrejött stressz kezelő módszerről kérdeztük Dr. Erdőfi Szabó Attila
biofizikus, kutató, egyetemi tanárt, a Biolabor vezetőjét, aki elmondta, hogy a kutatócsapatával kidolgozott eljárás és az EMOST nevű
készülék, amely hivatalosan is orvosi eszköz minősítést kapott – jelentősen segít a stressz tűrő képesség erősítése területén, bárkinek.”
„Milyen egészségügyi problémák esetén használható a gyógymód?
A terápia elsősorban az idegrendszeri állapoton keresztül hat és eredményesen csillapítja a fájdalmat, stressz állapotot, görcsöket,
erőtlenség-érzést, koordinációs és koncentrációs zavarokat, segít a félelem, a pánik, a sokk, a szorongás oldásában és erősíti az
immunrendszert. Előnye továbbá, hogy nem terheli a szervezet védekező rendszerét, és kúraszerűen elegendő a használata, 4-5 kezelés
akár évekig eredményes.”
„A Saját Jel Terápia az alvás nyugalmi állapotával szinte megegyező hatást ér el, segíti a pszichés egyensúly helyreállítását, sőt a
képességek általános javulása is megjelenik. Tudományos és szubjektív módon is bizonyítást nyert, hogy a hormonális egyensúly és a
pszichés állapot összefügg, a teljesítőképesség szabályozható, akár csúcsformába hozható.”
„Tesztelték már a módszert rendvédelmisek stresszhelyzetben?
„Igen, a rendészeti és katonai állomány tajgai számára végeztünk élmény-feldolgozási (PTDS) és pszichés kiégést oldó kezeléseket,
illetve rehabilitációs célú vagy teljesítmény fokozó kezelés sorozatokat. Ezeket a Honvéd Önkéntes Egészség Pénztár (HOEP)
támogatásával, majd ezer alkalommal.”
„Sikereket értünk el az ENSZ katonai misszióból hazatérő katonák és más biztonsági szolgálatok tagjainak pszichés egyensúlyba
állításánál. Az elért javulás egy-két évig szinten is marad. Beszámoltak arról is, hogy a rövidebb pihenési idő is elégséges és javult a
fizikai terhelhetőség. 2012-ben a BRFK-RSZKK központban a speciális bevetési egység, időszakos kiképzésen résztvevő kis létszámú
alakulatán folyt ilyen speciális állapotjavító kezelés. A végeredmény szerint közel 20 százalékkal javult az ő fizikai, összpontosító, és
szubjektív állapotuk, a nem kezeltekhez képest.”
„Számos élsportolót – egyéni és csapatsportban – kezeltünk, teljesítményfokozó és gyógyulást serkentő céllal. A kezelések hatására
javult a pszichés egyensúlyi állapotuk, terhelhetőségük, a koncentrációképességük. Beszámoltak arról is, hogy a kezelés hatására a
fájdalmak gyorsan megszűnnek, sérüléseknél jelentősen gyorsul a felépülési idő és újra terhelhető a sérült testrész.” „Megjegyzendő,
hogy a Saját Jel Terápia nem dopping, nincs külső, idegen anyag bevitel, a saját képességek kerülnek jobb állapotba a szabályozó
ingerek jobb összehangoltsága, és a hatékony stressz kezelés által.”
„A felnőtt civil lakosság számára végzett stressz terápia, pszichés – és közérzetjavító kezelések mellett kezdettől fogva végezzük
gyermekek kezelését is, nagyon jó eredménnyel. Az ő esetükben különösen fontos a gyógyszermentes és képességfejlesztő gyógyítás,
ezért nemzetközileg 2005 óta díjmenetesen kezeljük a gyermekeket.”
„A Saját Jel Terápia módszert jelenleg Oroszországban, az Orvosi Sugárbiológiai Kutatóintézetben tesztelik. Élő állatkísérletek azt
mutatják, hogy a regenerációért felelős mezenchimális őssejtek száma a kezelésektől megtöbbszöröződik.”

The Budapest Times: A Csoda-gyár A spontán gyógyulás rekorderei, tíz év távlatából –
megjelenéséről nem áll rendelkezésre adat
54.
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„Az Európai Unió halál okokra vonatkozó statisztikája szerint az idegrendszeri eredetű betegségek a leggyakoribb halálozási okok a
régióban. A krónikus stressz, szorongás, alvászavar és más neurológiai eredetű betegségben szenvedők száma az Európai Unióban
mintegy 160 millió főre tehető.
„A szorongás és következményei, a szívbetegségek, cukorbetegség, emésztési rendellenességek, agyvérzés, társadalmi szempontból
pedig a félelem, családi erőszak, válás, munkaképtelenség, droghasználat, és öngyilkosság mind-mind az idegrendszeri túlterheltséghez
tartoznak. (…) Az elmúlt években jelentős sikereket ért el a team az idegrendszer egészségőrzése területén. A közérzet már egy, két 60
perces kezelés után jelentősen javul, és az elért eredmények tartósak maradnak. A nyugodt állapot jótékony hatással van a szervezet
kémiai egyensúlyára, fizikai teljesítőképességére és az immun folyamatokra is. Az új eljárás voltaképpen segít visszarendezni, és
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összhangba hozni ismét a pszichés és biokémiai folyamatokat, hasonlóan, ahogy a karmester a zenekart, vagy a hangmérnök a zenei
hangzásokat.”
„A merőben új módszert a világ egyik legfejlettebb biofizikai intézetében tesztelték Obninsk-ban, ahol élő állat kísérleteken a
természetes őssejtképződés többszöröződését is tapasztalták, ami a gyógyulási idő lerövidülését és szövődmények kockázatának
csökkenését jelentheti egyszerű módon, kevés kezelés számmal. Az elmúlt években tartós sikereket tapasztal az orvos szakmai team
betegségek esetében is. Az önregenerációs faktorokat felhasználó módszer csodaszámba illő eredményeket ért el epilepszia,
alvászavar, félelem, hiperaktivitás esetekben is gyermekeknél. A készülék talán segítségül szolgál a testi és lelki egyensúly
támogatásával és megőrzésével katonai, és katasztrófa elhárító egységeknél, ezirányú tapasztalatok is vannak. A gyártó és fejlesztő
team célja a Európai Unióban való megmérettetés és egészségügyi rendszerekbe való integrálás a közérzet javításának területén a
következő évben.”
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