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Oavsett behov eller problematik, kan BEMER hjälpa till.  
Lars-Åke Nordlander, Amatör Travtränare 

 

 

”Det fina med BEMER terapin är 
att i de fall man inte vet orsaken 
till symtomen, där annan 
behandling inte hjälper, så kan 
BEMER terapin hjälpa. BEMER 
behandlar hela hästen, så du 
behöver inte veta var eller vad 
den exakta orsaken är.  

Min erfarenhet är att hästen blir 
lugnare och den blir lättare att 
läsa av. Hästen blir lättare att 
hantera, likaså att bedöma vad 
som är ansträngt eller skadat.” 

En av Lars-Åkes hästar hade en njurproblematik, symtomen var bristfällig ork och dåligt 
allmäntillstånd. All expertis konstaterade samma sak, att det fanns en njurproblematik, men inga 
insatser hjälpte. Under två års tid behandlades hans häst enligt olika råd. Endast kostnaden för 
olika preparat och läkemedel gick på över 20 000 kr, därtill kom kostnader för undersökningar och 
provtagningar mm. 

Lars-Åke fick tips om BEMER för sin egen hälsa och insåg att detta måste han prova på sin häst. 
Hans häst drack då endast 15 liter vatten per dygn och kissade inte mycket. 

Lars-Åke berättar att efter 6 veckors regelbunden BEMER behandling, två gånger om dagen, hade 
han äntligen börjat dricka och kissa. Nu drack han 30 liter per dygn. Efter ett halvår gick han riktigt 
bra på travbanan igen och kunde ligga på hela loppet ut. Nu dricker han som en häst ska, ca 45-60 
liter per dygn. 

”Nya BEMER VET är lätt att hantera, inga sladdar, snabb att ladda och därmed lätt att få till bra 
rutiner för en regelbunden användning. När hästen får bättre kondition, förbättras hästens 
förutsättning att läka, fungera och ork att prestera.  

Hästarna älskar BEMER. De njuter! Effekten är snabb och tydlig. Att kunna ge detta till dem varje 
dag, samt extra behandlingar efter att de presterat på träning och tävling är guld värt. Att få ge 
tillbaka, de är en härlig känsla. När jag ser att de må bra, så mår jag bra!”  


