
Du kan vidareutbilda dig till Life cooperation coach:

• Lär dig helhetshälsa på riktigt – du får kunskap om hela 
människan, inte bara den fysiska kroppen

• Coach för: 
hållbar livsstilsförändring  
fysisk hälsa  
lugn i känslolivet 
kontroll på tankelivet

Bicom-friskvård och allergiutrustning skapar harmoni och balans – enkel 
start för ny terapeut och ett bra komplement till annan behandling!

Med Bicom-friskvårdsutrustning kan du hjälpa nya 
och ”gamla” klienter, som kanske lever med stress 
och inte upplever harmoni och balans i sina liv. 
Bioenergetisk harmonisering – inga nålar, ingen 
smärta. Över 30 års erfarenhet av Bicom med goda 
resultat borgar för nöjda klienter. 

Bra för dig som vill börja arbeta som terapeut 
Bicom-friskvård är en utmärkt utrustning att börja 
som friskvårdare/terapeut med. Ingen utbildning 
krävs, färdiga balansering-harmoniseringsprogram 
medföljer utrustningen. Klienten fyller i ett 
frågeformulär, och svaren visar dig vilka program du 
använder med Bicom. Klienten kommer normalt en 
gång i veckan under ett antal veckor, för en del 
behövs balansering-harmonisering under längre tid. 

Bra för dig som redan arbetar som terapeut 
För dig som aktiv terapeut är Bicom-friskvård ett 
enkelt sätt att utveckla din verksamhet. Vare sig du 
vill ha någon annan att arbeta med friskvård i dina 
lokaler eller om du själv vill ha en enkel metod att 
komplettera med. Arbetar du med massage eller 
någon annan manuell behandling är detta ett bra 
komplement eftersom det inte är någon fysisk 
ansträngning – Bicom gör hela jobbet och du behöver 
inte bli utsliten!

Startkostnad 
Bicom friskvårdsutrustning kostar 
149.000:- ex moms. Komplett med allt  
du behöver för att börja på en gång: 
Bicomutrustning, frågeformulär för klient 
och steg-för-steg-instruktioner. Möjlighet 
att uppdatera utrustningen till en Bicom 
optima B32/BBM34.

Generalagent för Bicom i Sverige, Danmark 
och Finland. Levererar, utbildar och ger 
support. Kontakt: Olle Svensson, 
070-6402872, olle@bicom-norden.se 
www.bicom-norden.se

Fördelar med Bicom-friskvård-allergi 
• Mycket enkel att använda.


• Kort utbildning och support ingår i priset så 
att du kommer igång direkt.


• Startpaketet innehåller utrustning och steg-
för-steg instruktion med angivna program.


• Perfekt komplement till annan behandling.


• Bicom-friskvård är lättsamt för terapeuten, 
inget fysiskt arbete krävs.


• Enkel start för ny terapeut, allt ingår i 
startpaketet.


• Friskvård och allergi är lätt att 
marknadsföra. Friskvård är utan krångliga  
marknadsföringsregler. Allergi har en stor 
kundpotential.


• Bicom-friskvård är smärtfri och välgörande.


• Möjlighet att utbilda sig till Life cooperation 
coach och satsa fullt ut på helhetsfriskvård!

Friskvård med Bicom bioresonans skapar harmoni och 
balans – ett bra komplement till annan behandling!

mailto:olle@bicom-norden.se
http://www.bicom-norden.se
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