
Bedre Liv Matten!
IR-Varme – Negative Ioner – Krystaller fra Ametyst

Unikt for bedre helse og velvære!

• Øker blodsirkulasjonen
• Styrker immunforsvaret
• Smertelindring
• Reduserer stivhet i ledd og muskler
• Reduserer tretthet og stress
• Fjerner avfallsstoffer
• Renser og forbedrer huden
• Øker forbrenningen
• Reduserer vekt

Bedre liv matten er en terapeutisk matte basert på ny og revolusjonerende helseteknologi. Bedre liv matten 
er resultat av høyteknologisk forskning ved NASA. Den brukes i sengen, på divan, i godstolen eller rett på 
gulvet.

Bedre liv matten gir infrarød varme, og varmen fra Bedre liv matten trenger lenger inn i kroppen enn vanlig 
varme. Varmen kan justeres fra 35 – 70 grader, og ved de høyere temperaturene oppnås lignende effekt og 
fordeler som ved infrarød badstue.

Bedre liv matten gir negative ioner som påvirker PH balansen. Det fører til økt utskillelse og utrensing, bedre 
næringsopptak og sunnhet.

De terapeutisk effektene ved Bedre liv matten forsterkes ved at de infrarøde lysbølgene går gjennom et tykt 
lag av ametystkrystaller. Lysbølgene omformes til en særlig harmonisk virkning på kroppens funksjoner og 
utnytter ametystkrystallenes helbredende virkning.

Negative ioner
Bedre liv matten avgir negative ioner og tilfører kroppen energi for optimal 
helse.  De negative ionene passerer direkte gjennom huden. Direkte ledning
av negative ioner gjennom Bedre liv matten skaper en umiddelbar respons 
og forandrer kroppens elektriske felt hos alle, og med positive helseeffekter 
til følge.

Når kroppen tilføreres negative ioner, ioniseres mineralsaltene i blodstrømmen. Det øker blodets PH verdier 
og har dermed en basisk og avgiftende effekt på kroppen. PH verdien i blodet er vesentlig for optimal 
sunnhet, og tilførselen av negative ioner fra Bedre liv matten bidrar til å regulere blodets PH verdier.

Når mengden negative ioner i blodet øker, fører det til økt kommunikasjon og metabolisme i cellene med mer
effektivt næringsopptak, samtidig med større utskillelse av avfallstoffer. Økt stoffskifte i cellene er sentralt for 
god helse og fravær av sykdom.

Inneklima, luftforurensing, elektriske apparater, lysstoffrør og ulike former for stråling fører til økt forekomst 
av postive ioner i kroppen. På sikt kan dette føre til alvorlige fysiologiske ubalanser og med mange 
helseplager og sivilisasjonssykdommer. Sykdommer relatert til forstyrret ionebalanse inkluderer: anemi, 
allergier, reumatisme, hodepine, auto-imunrelaterte sykdommer, søvnløshet og tretthet.
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