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Biores 

Tore Geir Nilsen 

Naturmedisin - Bicomterapeut 

Jeg har jobbet i over 20 år med       

naturmedisin og bioresonans. Det å 

hjelpe folk til bedre helse og livskvali-

tet er veldig givende. 

Da jeg for snart 20 år siden oppdaget 

Bicom bioresonans så jeg at dette var 

en metode jeg kunne tenke meg å job-

be med. 

Det jeg likte svært godt var at jeg kun-

ne teste, lage analyser og behandle 

veldig målrettet.  

Det betyr at man avdekker underlig-

gende årsaker og vet hva man bør  

behandle. 

Man behøver ikke å gjette seg til    

årsakene. 

Jeg er også importør for Regumed 

som er produsenten av Bicom i Tysk-

land. Min oppgave er også å lære opp 

andre terapeuter i metoden. 

 

Oslo Naturmedisin 

Bicom bioresonans 

Vi tester og behandler: 

Allergier - matintoleranser 

Mage - og tarmplager 

Stress - mangel på energi 

Betennelser - Smerter  

Metabolisme og forbrenning 

Kosthold og ernæring 

Tore Geir Nilsen 



Dersom det blir ubalanse i den 

kjemiske prosessen i cellen, fører 

dette til ubalanse og sykdom.  

Kroppen har et ledningsnett, 

meridianer som fører «strøm»/

energier rundt i kroppen. 

Ledningsnettet/meridianene er 

knyttet til organer, skjelett, 

nervesystem – Kort sagt alt som 

finnes i kroppen. Cellene 

kommuniserer via dette 

ledningsnettet.  

HVA ER BIORESONANS? 

Bicom bioresonans er nært beslektet 

med akupunktur og homeopati, men 

vi bruker ingen nåler. Det er en meget 

snill behandling uten noen smerter. 

Bicom Bioresonans er en helhetlig 

behandlingsform som anvendes for 

analyser, testing og behandling. 

Jeg måler kroppens energier og 

korrigerer bioelektriske ubalanser i 

kroppens celler. 

 

Vi tar opp, behandler og sender 

tilbake kroppens egne informasjoner 

fra kroppen bioelektriske eller 

energimessisge system for å stimulere 

pasientens selvhelbredende kraft. 

Kroppen og alle kroppens celler er 

omgitt av et elektro-

magnetisk svingningsfelt, en 

frekvens. Frekvens kan forklares som 

kroppens strøm. Dette kan igjen 

forklares som energi. Maten vi spiser 

er en frekvens, som er energien vi 

trenger for å leve. Alt som lever, hver 

celle i kroppen, dermed hvert organ 

har sin egen frekvens/strøm. Disse 

frekvensene overfører informasjon.  

Alt i kroppen er bygget opp av 

celler, hver celle er en energifabrikk 

som utfører kjemiske prosesser.  

For mange er ikke Bicom bioresonans 

noe nytt. . Men for andre er dette helt 

nytt. Jeg har jobbet med metoden i over 

20 år 

Metoden brukes av leger, terapeuter, 

veterinærer og tannleger i omtrent 90 

land. 

Metoden erstatter ikke vanlige legebe-

søk og behandling, men er et komple-

mentært tilbud. 

Timebestilling: 

SMS 99406830 bicomterapi@gmail.com 

Analyser test og    

behandling 

Vi lager også frekvens-medisiner som    

brukes mellom hver behandling. 

Bicom bioresonans er en snill og      

smertefri behandling. 


