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De ideale ondersteuning voor uw praktijk 
Eenvoudige, geautomatiseerde en snelle testprocedure op het 
hoogste niveau in twee configuraties.

www.regumed.de
www.fitronics.nl



• Als bio-energetische testmethode meet de BICOM BodyCheck2 de volledige
energetische toestand van het lichaam met behulp van een speciale headset.

• Naast bestaande onevenwichtigheden, kunt u ook energetische stoornissen
identificeren lang voordat ze zich fysiek manifesteren.

• De visualisatie van de resultaten neemt uw patiënten mee op een scantrip.
• Het begrip van de waarden wordt vergroot en de samenwerking wordt aanzienlijk

vergroot. 
• Ideaal voor optimaal werk, zelfs zonder handmatige energetische testtechnologie.
• Duidelijke structuren en lage trainingskosten maken het gemakkelijk om aan de slag

te gaan. 
• Wij staan aan uw zijde met hulp en advies via een ondersteuningshotline.

Kom meer te weten
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• Eenvoudige, intuïtieve bediening

• Duidelijke en gemakkelijk te begrijpen samenvatting

• Hoge mate van automatisering
• Efficiënt, snel en krachtig

Geïnteresseerd?

Wij presenteren de systemen graag vrijblijvend in uw praktijk.

DDee  iinnnnoovvaattiieevvee  eenn  ttiijjddbbeessppaarreennddee  mmaanniieerr  vvaann  tteesstteenn

De BICOM BodyCheck2 familie

Preventie en vroegtijdige opsporing worden steeds belangrijker. De 
levensstijl, voeding en milieuvervuiling van vandaag kunnen het lichaam 
aanzienlijk verzwakken. Sommige energiestoornissen ontwikkelen zich 
langzaam, zonder dat de patiënt het merkt.

Met de BICOM BodyCheck2 kunt u een complete, bio-energetische 
gezondheidscontrole uitvoeren. Het scant en evalueert automatisch de 
frequentiepatronen van het hele lichaam, de inwendige organen, botten 
en weefsels tot op celniveau. 
Het is verkrijgbaar in 2 versies: als BICOM BodyCheck2 Light 
voor beginners en als BICOM BodyCheck2 Standaard met 
uitgebreide functies.  
Een upgrade van "Light" naar "Standaard" is op elk moment mogelijk. "

U krijgt snel een overzicht van de energetische status van uw patiënt. De 
BICOM BodyCheck2 suggereert mogelijke oorzaken voor gevonden 
storingen en geschikte begeleiding voor verdere behandeling.

Wat maakt het zo bijzonder?

0302
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Het BICOM® BodyCheck2-pakkket

BICOM® BodyCheck2 Light en Standaard in een oogopslag

BICOM BodyCheck2 
controle-eenheid

 Speciale headset 
op designstandaard

Bewaarcapsules voor 
informatieoverdracht

Overdracht-
beker

Opberg- en 
transportkoffer op 
trolley

USB-stick met BICOM BodyCheck2-
software en trainingsvideo's

Inhoud en 
opbergkoffer

* Referentie trillingspatroon 0504

Light Standaard

Automatische scanprofienle

Mogelijkheid om individuele scanbeelden te selecteren

Maak uw eigen profielen

Weergave van de entropiepunten

Grafische weergave over curven

Overzicht van de belangrijkste onevenwichtigheden

Weergave van bestaande onevenwichtigheden in groepen 

Gedetailleerde weergave van de belastende 
etalons * van de groepen

Lijst met "te vermijden voedingsmiddelen"

Lijst met "aanbevolen voedingsmiddelen"

Evaluatiegroep "Bachbloesems"

Transfer van de ondersteunende etalons naar een 
bewaarcapsule
Transfer van de stressvolle etalons naar een 
bewaarcapsule

Laatste rapport

Gedetailleerd eindrapport met staafdiagram en 
etalons

Voedingslijst als PDF voor direct afdrukken

Duitse en Engelse taalversie (bij voldoende vraag
ook Nederlandse taalversie)
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BICOM BodyCheck2 —      de generatie 2.0

Express

2-4 Min

Standaard

5-10 Min.

Detail

10-15 Min.

0706

U kunt de gestandaardiseerde scanvarianten gebruiken om te 
beslissen wat geschikt is voor de afspraak: 
de uitgebreide gedetailleerde scan, de tijdbesparende express 
scan of de standaard scan voor de gulden middenweg

De bio-energetische frequentiepatronen van het lichaam worden 
vastgelegd met een speciale headset. De gemeten waarden 
worden vergeleken met een referentiedatabase. 
De resultaten worden geïllustreerd op digitale orgaanbeelden. 
Symbolen laten in één oogopslag zien in welke gebieden er ener-
getische afwijkingen zijn. 

NNeeeemm  uuww  ppaattiiëënntteenn  mmeeee  oopp  eeeenn  ssccaannrreeiiss!!

Test

Presentatie

Dokumentatie
Met één klik ontvang je een duidelijk rapport over  de te 
vermijden levensmiddelen(light versie) en de 
ondersteunende levensmiddelen (uit de standaard 
versie). Het rapport optimaliseert uw documentatie en de 
levensmiddelenlijst maakt actieve patiëntenparticipatie 
gemakkelijker.

Evaluatie
De automatisch gegenereerde evaluatie geeft u een snel 
overzicht van de energetische toestand van uw patiënt. Of 
het nu gaat om verzwakte gebieden, onevenwichtigheden 
of spanningen: alles in één oogopslag en samengevat in 
duidelijke categorieën. Naast de evaluatie op hoger 
niveau in de light-versie, ondersteunt de standaardversie u 
met een gedetailleerde analyse van de oorzaken. De 
zogenaamde etalons 
(referentie trillingspatronen) geven informatie over 
mogelijke acute allergenen, virussen, bacteriën, 
Parasieten, omgevingsbelastingen etc.

 De significante veranderingen zijn 
grafisch  weergegeven en volgens 
prioriteit vermeld

In de standaardversie kan 
men naast de ondersteu-
nende trillingspatronen nu

 ook de belastende  etalons
overgebracht worden naar 
een bewaarcapsule en 
opgenomen  worden in uw 
therapie. Je krijgt ook 
uitgebreid testoverzicht.

De Bachbloesems geven 
hints af m.b.t psychische
onevenwichtigheden en

kunnen worden gebruikt voor 
psychologische stabilisatie.

7 
Evaluatie/test 

groepen

Alle Organen

Energetische 
Endocrieno-
logie

BachbloesumLevensmiddel

Onder- 
steuningen

Energetische 
Dysbalancen

Energetische 
Belastingen

Bachblüten
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0908

Alle organen

7 
Evaluatie/

test 
groepen

Energetische 
Endocrieno-
logie

BachbloesemLevensmiddelen

Onder- 
steuningen

Energetische 
Dysbalansen

Energetische 
Belastingen

Slokdarm  
en Maag

Darm

Bloed-/ 
Immunnsysteem

Lymfe- 
systeem

Nieren en 
Blaas

Hart

Bloedvaten

Ademhalings-
organen

Huid

Botten en
Gewrichten 

Geslachts-
organen

Histamine

Cortisol

DHEA

Insuline

Adrenaline

Progesteron

Thyroxine

Auto-immune
Dysregulatie 

Degenerative &
dystrofische 

Storingen

Allergische  
Dysregulatie

Immunologische 
Dysbalans

Neurologische 
Dysbalansen

Endocriene 
Dysbalans

Vegetative 
Dysbalans

Bloed en Lymfe- 
Dysbalans

Hyper- und  
Neoplastische 
Dysbalansen 

Metabolische
Dysbalan s

Heather 
(struikheide)  

Chicory 
(cichorei

Chicory
(cichorei)

White Chestnut 
(paardekastanje)

Gorse 
(gaspeldoorn

Holly 
(hulst)

Agrimony 
(agrimonie) 

Koemelk Kippenei

Oesters SuikerPinda

Amandelen Koffie Gist

Tarwe

fytotherapie

Homeopathie

Schüssler  
zouten

Vitamines

BachbloesemAminozuren 

Allergische  
Dysregulatie

Edelstenen en 
Mineralen

Bakterien

Pestiziden en Schimmel-mix
Kunstmest

Emotinele 
Stress

Dierharen

Parasieten

Huisstof
mijt en
Stof

Inentingen

Toxine

Pollen en  
Planten

Virussen

Evaluatie-
groepen

Alle gemeten informatie wordt auto-
matisch geselecteerd en geëvalueerd in 
de aangrenzende categorieën. 
Dit zorgt voor een duidelijke structuur en 
ondersteunt uw beslissingen. 
In de standaardversie ontvang je gedetail-
leerde informatie over alle groepen. De 
nieuwe categorie "Bachbloesems" geeft je 
ook inzicht in mogelijke psychologische 
aspecten.

Serotonine

Nosodes
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BICOM BodyCheck2 — het voordeel voor uw praktijk

De intuïtieve gebruikersinterface en de overzichtelijke structuur maken het werken 
met een BICOM BodyCheck2 zeer eenvoudig.

• Direct opstarten in plaats van lang vertrouwd raken
• Automatische interpretatie in plaats van handmatige 

informatieverzameling
• One-click oplossingen voor evaluatie en rapportage

Door het duidelijke ontwerp vergt het werken met een
BICOM BodyCheck2 weinig trainingstijd.
Onze BBC-hotline is beschikbaar voor alle individuele vragen en oplossingen.

Diagnostiek met een BICOM BodYCheck2 kan geen gezondheidsschade aan 
patiënten veroorzaken.

10

089 85461-238

info@regumed.de

089 85461-280

Kontakt:

Vragen over verkoop  Nederland:

tel. 06-51500493
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Wolfskuil 12
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