
Spoštovani!

Vabimo vas na strokovno predavanje
ZDRAVLJENJE S SVETLOBO,

ki bo v sredo 7.12.2016, ob 17.uri
v prostorih fizioterapije na Ljubljanski c.42, Slov. Bistrica.

Prijave sprejemamo na telefon 02 843 20 68.
Praktično bomo predstavili uporabnost naprave- svetlobe:

 kozmetične namene – pomlajevanje kože obraza
 protibolečinske- alergije

 svetloba naredi živo vodo- praktični  preizkus


Vsa živa bitja za zdravljenje oz. samozdravljenje potrebujejo sončno svetlobo.
Sončna svetloba se je za zdravljenje uporabljala že v starem Egiptu. Kasneje je
že Hipokrat opisal uporabo sončne svetlobe za zdravljenje različnih medicinskih
motenj.  Danes  je  znano,  da  človeški  organizem  pretvarja  svetlobo  v
elektrokemično energijo, ki aktivira verigo biokemičnih reakcij v celicah, katere
vplivajo na celotno telo. Danski zdravnik Niels Rybeg Finsen, je že leta 1893
razvil  eno  prvih  naprav,  katera  je  bila  zmožna  proizvesti  »umetno  sončno
svetlobo«. Z njo je zdravil 950 bolnikov s kožno tuberkulozo. Za svoje dosežke
pri  zdravljenju  s  pomočjo  svetlobne  terapije,  je  leta  1903  dobil  Nobelovo
nagrado.
Naprava  BIOPTRON  je  klinično  preizkušena,  saj  bila  razvita  v  švicarskih
laboratorijih pod strogim nadzorom zdravnikov in fizikov. Svetloba BIOPTRON
ima biostimulativni  učinek.  Z osvetljevanjem določenega dela kože dosežemo
spodbujanje znotrajcelične strukture in biomolekule, ki so občutljive na svetlobo.
To sproži verižno reakcijo najprej v osvetljenih celicah, nato pa nastane verižna
povezana z vsemi celicami v telesu.

Rezultati so bili opazni na naslednjih zdravljenih:
 celjenje pooperativnih ran in preležanin, osteoartritis, kronični revmatoidni 

artritis, artroza, bolečine v spodnjem delu hrbtenice, v ramenih in vratu ter v
vseh sklepih (tudi teniški komolec), sindrom karpalnega kanala, vnetje kit, 
nategi vezi in mišic, izpahi, mišični krči, akne, herpes, opekline, luskavica, 
površinske bakterijske okužbe,……..





Sevanje je zelo učinkovito: 

 pri  zdravljenju  otrok  in  novorojenčkov,  ki  imajo  težave  kot  so:  kožna
obolenja, okužba zgornjih dihal, herpes, endogen ekcem,alergijske bolezni
dihal, otroška kostno-mišična obolenja.

 lajša bolečine ali zmanjšuje njihovo intenzivnost,
 pospešuje zdravljenje ran in zlomov,
 izboljša mikrocirkulacijo,
 uglasi presnovne procese,
 okrepi človekov obrambni oz. imunski sistem,
 spodbuja obnovitvene in popravljalne procese celotnega organizma,
 služi estetiki obraza oz. v lepotne namene (napenjanje kože, ki se zaradi 

dobre prekrvavitve bolje regenerira) in
 deluje kot protistresna terapija ter zmanjšanje utrujenosti.


