
BEMER Sportdag, lördag den 26 MAJ 
på Bosön / Lidingö i Stockholm 

 

Fler och fler elitidrottare och motionärer använder BEMER för att stötta sitt välmående, och sin väg att nå 
sina mål. BEMER terapin ger dem bättre prestationsförmåga, snabbare återhämtning, färre skador, mer 
energi, bättre sömn och ett starkare immunförsvar.  

Temat SPORT och BEMER har stått på önskelistan länge och efterfrågan att få ta del av erfarenheter 
inom just detta område är stor, så passa på att ta möjligheten.  

Bjud in dina vänner, gamla och nya kontakter till att få träffa och ställa sina frågor direkt till våra inbjudna 
världsstjärnor och unga idrottstalanger, samt ge dem en ökad kunskap om hur BEMER kan användas och ge 
fördelar inom idrott.  

Viktigt med en snabb anmälan! - Begränsat antal platser.  
Kostnad 750 kr ink moms, lunch och fika. 

Program kl 9.30 - 16.30 

Elitidrottare som använder BEMER 

- Elitidrottare som använder BEMER 
- Mikrocirkulationens betydelse för god hälsa och prestation.  
- Fördelar som BEMER ger elitidrottare och motionärer?  
- Olli Sovijärvi, läkare & biohacker  
- Christofer Eriksson & Ingela Andersson, elitskidåkare, Team Skididrott, 
- Pernilla Winberg, elitspelare ishockey  
- Emmie Ekdahl, elitspelare padel 
- Gabriel Axell, elitspelare golf 
- Fredrik Johnson, elitspelare squash / entreprenör  
- Charly Steeb, BEMER International, f.d. elitspelare tennis  
- Frågepanel med idrottare & terapeuter 
- Arrangör BEMER Nordic 
- Vad gör vi för att få BEMER organisationen att växa och spridas inom idrottsvärlden? 
- Hur kan idrotten gynnas ekonomisk av BEMER, hur stärka sina intäkter för att finansiera sin 

satsning. Bättre ekonomi el få sponsorer? 

För inbjudan i pdf, klicka här. 

Tips! Spara ner inbjudan på datorn. Därefter kan du skicka den som bilaga i mail till de som du bjuder in 
eller så kan du skriva ut och bjuda in fysiskt. 

Anmälan görs på bemer.net 

http://files.bemernordic.com/Sports_Dag_inbjudan_2018-05-26.pdf

