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Licht is de belangrijkste bron van leven, de belangrijkste bron van energie.  
Het is wetenschappelijk en medisch bewezen dat veel ziekten en psychische aandoeningen 
worden veroorzaakt door een gebrek aan daglicht. Tegenwoordig besteden we bijna 90% van onze 
tijd binnenshuis, zonder natuurlijk licht. Dit is zeer  een zeer ongewenste situatie voor de 
gezondheid en een bekende oorzaak van meerdere ziekten.  
 
Eeuwenoude lichttherapie:  zonlicht - de bron van alle leven 
Het gebruik van lichttherapie in de geneeskunde heeft een lange geschiedenis. De eerste lichtbron 
die gebruikt in foto geneeskunde was natuurlijk zonlicht. Zelfs in het oude Egypte werd zonlicht 
gebruikt voor medische behandelingen. De eerste toepassing van helio-therapie gaat terug naar 
1430 BC. Later beschreef Hippocrates  het gebruik van zonlicht om diverse medische 
aandoeningen genezen. Hoewel zonlicht therapie geen wetenschappelijke verklaring had in die 
tijd, was de genezende kracht ervan bewezen. Zowel Romeinse als Arabische artsen 
introduceerden lichttherapie in het algemeen medisch gebruik. 
Tegenwoordig is bekend dat het menselijke organisme licht transformeert in elektrochemische 
energie wat een keten van biochemische reacties in cellen activeert, die zich niet alleen beperkt 
tot de behandelde huid, maar het gehele lichaam beïnvloeden. 
 
De uitvinding 
De Deense arts Niels Ryberg Finsen ontdekte de  moderne 
lichttherapie ongeveer 100 jaar geleden. In 1903 werd hij 
bekroond met de Nobelprijs voor geneeskunde voor zijn prestaties 
met lichttherapie. Finsen creëerde de eerste apparaten die 
technisch gesynthetiseerd zonlicht genereren en bereikte daarmee 
uitstekende resultaten bij de behandeling van patiënten met een 
speciaal soort huidtuberculose. 
 
 
Een nieuwe beweging in de gezondheidszorg 
In de afgelopen paar decennia hebben zowel professionals als  
patiënten een schat aan veranderingen en verbeteringen in de gezondheidszorg verwelkomd. In 
de wetenschappelijke wereld is er opwinding over talrijke innovatieve doorbraken geweest met 
onderzoek en aandacht voor de effectiviteit van diverse nieuwe behandelingen. Sommige van 
deze benutten de meest moderne hoogstaande  technieken, terwijl anderen gebruik maken van 
natuurlijke hulpbronnen en mechanismen zo oud zijn als de tijd. Veel van de meest succesvolle 
voorbeelden zijn een combinatie van oude en moderne ideeën, die duidelijk meer aantrekkelijk 
zijn voor het grote publiek. 
 
Er is een grote nieuwsgierigheid naar wat de wetenschap te bieden heeft, maar ook sceptisch over 
de mogelijke bijwerkingen en problemen die nieuwe geneesmiddelen en behandelingen kunnen 
brengen. Meer dan ooit willen mensen hun begrip, kennis en wijsheid m.b.t. de gezondheid 
verdiepen. Behandelingen voor een optimale gezondheid zijn reeds door onze (verre)  voorouders 
geïntroduceerd. Mensen hebben meer vragen dan ooit, zoals "Is het veilig?" "Zijn er 
bijwerkingen?" enz.  Ze willen alle beschikbare opties begrijpen  en zo meer controle over hun 
eigen gezondheid en die van hun dierbaren hebben. 

Niels Ryberg Finsen 
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(Medisch) deskundigen vertrouwen meer en meer 
op een holistische benadering voor preventieve 
gezondheidszorg en behandelingen.  BIOPTRON 
Lichttherapie blijkt een welkome nieuwe 
toevoeging aan dit gebied. Hippocratisch ' 
genezing filosofie is begonnen met het opnieuw 
beïnvloeden van  de medische gebieden: 
"Ten eerste, doe geen kwaad" en "Eer de helende 
kracht van de natuur". 
 
 
 
BIOPTRON, een revolutionaire doorbraak in lichttherapie  
In het begin van de ontwikkeling van licht geneeskunde werden over het algemeen slechts 
infrarood en ultraviolette delen van het spectrum gebruikt. 
Begin 1980 ontwikkelde een team van wetenschappers het idee voor het ontwikkelen van een 
lichtbron, van origine gebaseerd op laser technologie, maar dan werkzaam met vrijwel het gehele 

spectrum van het zichtbare licht en een deel van 
het  infra rode licht. 
De wetenschappers  ontdekten de betekenisvolle 
waarde van gepolariseerd polychromatisch licht. 
De polarisatie van licht wordt als een belangrijke  
parameter beschouwd en verantwoordelijk voor 
biostimulatieve effecten. Op basis van dit 
onderzoek is  BIOPTRON licht therapie ontwikkeld. 
Het belangrijkste aspect van de BIOPTRON 
apparaten is dus de polarisatie van het 

uitgezonden licht. Gepolariseerd licht kan worden gezien als opgeladen licht als gevolg van de 
effecten die het opwekt op een levende cel. Alle menselijke cellen 
hebben een cellulaire (plasma) membraan die de inhoud omhult. Ze 
hebben ook organen, net als wij, maar omdat ze zo klein zijn, worden 
ze organellen genoemd. Al deze organellen hebben een bepaalde 
functie. Wanneer deze functie verminderd of afwezig is, dan is het 
metabolisme van de cel beschadigd of volledig gestopt. Dit resulteert 
in celdood, direct of gedurende een tijdsperiode, afhankelijk van de 
mate van de stoornis. Het plasmamembraan wat de cellulaire inhoud 
omhult is net als onze huid. Als in onze huid wordt gesneden gaan 
we bloeden. Hetzelfde gebeurd als het celmembraan wordt 
gescheurd. Als we lang genoeg of te veel in één keer bloeden, sterven we. Hetzelfde gebeurt met 
een cel. De meeste organellen zijn ook gemaakt van een soortgelijk membraan wat de reacties 
scheidt van wat wel en wat niet in de cel mag. Net als onze organen worden ze gescheiden door 
verschillende andere vormen van weefsels en membranen. Dagelijkse blootstelling van slechts 10 
minuten BIOPTRON Licht Therapie, helpt de kwaliteit van de cellen te optimaliseren. 
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Sinds 1988 heeft BIOPTRON AG geïnvesteerd in verder geavanceerd onderzoek en nieuwe 
productontwikkeling, nodig om effectieve klinische effecten in licht therapie behandelingen te 
bereiken. 
 
Bijgevolg is dat het BIOPTRON lichttherapie systeem gebruik maakt van  meer dan 20 jaar ervaring 
en inmiddels al jaren wordt gebruikt door artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen als ook 
door gezinnen en individuele gebruikers thuis. Allen profiterend van de positieve effecten op het 
menselijk lichaam. 
 
De gepatenteerde technologie van het BIOPTRON licht therapie systeem laat klinische successen 
zien met constant opmerkelijke resultaten in de preventie en behandeling van verschillende 
medische aandoeningen. High-quality technologie en innovatief ontwerp, zonder 
moeilijkheidsgraad in het gebruik en zonder bekende bijwerkingen maakt dat BIOPTRON Licht 
therapie een ondersteunend middel voor zowel klinieken als de thuis omgeving. 
 
De speciale spiegel (Brewster Mirror)  in de BIOPTRON verzekert u ervan dat de lichtgolven die de 
BIOPTRON verlaten, allen parallel aan elkaar reizen,  net als in laserlicht. Echter, omdat het licht 
polychromatisch is, bevat het  alle golflengtes van het zichtbare licht. Dit betekent dat, in 
tegenstelling tot laser, de BIOPTRON het volledige lichtspectrum uitzendt. Deze eigenschap 
voorkomt optellen of aftrekken van de energie die in het licht, omdat er vrijwel geen overlapping 
is van toppen en dalen. Dit ook, geeft het licht zijn onsamenhangende eigenschappen.  
Hierdoor is het BIOPTRON licht een zeer vriendelijke vorm van therapie met een constante 
energie en kracht. Het natuurlijke licht heeft deze eigenschap niet, omdat het wordt beïnvloed 
door dag en nacht ritmes en de seizoenen. 
 
Hieronder is het spectrum van elektromagnetische straling wat in het zonlicht zit. Het BIOPTRON 
lichtspectrum ligt  tussen de twee lijnen. BIOPTRON bevat geen UV-licht en slechts een klein deel 
van de infrarood straling wat helpt om het gepolariseerde, zichtbare licht, dieper te kunnen laten 
doordringen in ons lichaam (tot ongeveer 2,5 cm, afhankelijk van de blootstelling en tijd) Zichtbaar 
licht op zichzelf haalt deze diepte niet. 
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Licht is essentieel voor het leven en de gezondheid 
Licht speelt een belangrijke rol in ons leven. We weten dat zonder licht er geen leven bestaat. De 
voordelen van licht stijgen ver uit boven ons eigen persoonlijke gevoel van comfort en 
welbevinden. Het is een essentieel onderdeel van ons natuurlijke biologische systeem en 
noodzakelijk voor het goed functioneren van ons stofwisseling- en immuunsysteem. 
De meeste enzymen, hormonen en vitamines hebben licht nodig om te kunnen functioneren. Een 
voorbeeld hiervan is de relatie tussen zonlicht en vit. D. Zonder zonlicht kan ons lichaam geen vit. 
D produceren en een tekort aan deze vitamine kan leiden tot rachitis (Engelse ziekte is een 
botaandoening die ontstaat door een tekort aan vit. D en calcium) Een goed voorbeeld van de 
behoefte aan licht die veel enzymen hebben voor hun werking,  zijn de enzymen die 
verantwoordelijk zijn voor het herstellen van icterus (geelzucht) bij pasgeborenen die vervolgens 
onder blauw licht worden gelegd om te herstellen. 
 
De eigenschappen van licht voor het menselijk lichaam zijn enorm en een tekort aan licht kan 
serieuze gevolgen hebben voor ons lichaam en zijn normale fysiologische processen. Wanneer de 
normale fysiologische processen uit balans zijn kan/zal zich ziekte ontwikkelen. 
 
 Het is algemeen bekend dat het menselijke organisme licht transformeert in elektrochemische 
energie wat een keten van biochemische reacties in cellen activeert. Dit beperkt zich niet alleen 
tot de behandelde huid, maar beïnvloedt het gehele lichaam. 
 
Foto-modificatie (aanpassing) en Bio-stimulatie: 
Dit zijn termen die worden gebruikt om de biologische processen die de BIOPTRON helpt initiëren 
of te versterken, te beschrijven. Het is mogelijk om bijvoorbeeld foto-modificatie van bloed te 
verwezenlijken, als de behandeling maar lang genoeg is. Ook al behandelen we één bepaalde plek 
met de BIOPTRON, dan behandelen we tegelijk al het bloed dat door dit weefsel loopt. Gemiddeld 
zijn er ongeveer 1500-1600 haarvaten in één cm3 van het subcutane weefsel. Hierdoor wordt 
tegelijk een groot aantal passerende bloedcellen behandeld met de lokale weefsel. Studies uit 
Europa hebben aangetoond dat de normale bacteriën fagocyten 8-10 bacteriën kunnen 
fagocyteren, maar na bestraling met de BIOPTRON de 50-70 bacteriën kunnen verslinden. Ook is 
normaal gesproken 5-10% van de leukocyten fagocyten (cellen die binnendringende organismen 
eet). Na bestraling wordt dit  aantal verhoogd naar 50-60 procent.  
Na een BIOPTRON behandeling stijgen de immunoglobuline niveaus binnen 24 uur in plaats van 
de gebruikelijke 14 dagen na de primaire blootstelling. Gepolariseerd licht is ook nuttig gebleken 
bij de productie van nieuwe collageenvezels in het lichaam. Capillaroscopy van de behandelde 
gebieden vertoonden een duidelijke verbetering in de microcirculatie. Dit zijn slechts een paar 
voorbeelden van de vele effecten die de BIOPTRON kan bereiken.  
 
 
Wat is licht eigenlijk? 
Licht is, simpel uitgelegd, het zichtbare deel van het elektromagnetische spectrum, vaak 
waargenomen als de verspreiding van kleuren binnen de regenboog.  Het verschil tussen deze 
kleuren en verwante vormen van straling, wordt bepaald, overeenkomstig de golflengte ze 
innemen. 
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Op de hoogste frequentie vinden we gamma en X-stralen, hoewel andere vormen UV, IR en 
simpele radio golven bevatten. Gezamenlijk staat dit bekend als het elektromagnetisch spectrum. 
Het verschil ertussen is hun golflengte en hun vermogen om door het huidweefsel te penetreren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultraviolet licht: 
Ultraviolet licht valt onder het zichtbare deel van het elektromagnetische spectrum en heeft een 
golflengte van minder van 400 nm. Het is verantwoordelijk voor het kleuren van de huid. Ook is 
hiervan bekend dat het een van de belangrijkste factoren is, verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van huidkanker als melanoom, basaal carcinoom en het verouderen van de huid. 
BIOPTRON licht therapie bevat geen UV. 
 
Zichtbaar licht: 
Zichtbaar licht bevindt zich in het zichtbare deel van het elektromagnetische spectrum en heeft 
een golflengte van ca. 400 – 780 nm. 
 
Infrarood licht: 
Infrarood licht bevindt zich boven het zichtbare deel van het spectrum. Het heeft een golflengte 
van ongeveer 780 nm tot boven de 50000 nm. Het heeft een warmte effect. Het wordt veel 
gebruikt bij reumatologische aandoeningen en sport geneeskunde voor pijn en spierspanning 
problemen. 
 
Laser licht: 
Laser licht is een lichtbron die vooral wordt toegepast in de geneeskunde en is low-power/ low 
energy  laser technologie. Hoewel de principes voor laser voor het eerst werden geformuleerd in 
1917 door Albert Einstein, werden pas in de 60er jaren de eerste lasers ontwikkeld en breed 
toegepast in de geneeskunde. 
 
Laserlicht verschilt van natuurlijk licht. De belangrijkste karakteristieken voor lage energie laser 
licht zijn: 

• Monochromatisch (slechts één golflengte per keer) 
• Coherent (hiermee wordt bedoeld dat het licht samenhangend is) 
• Polarisatie (de lichtgolven  bewegen in in parallelle vlakken) 
• Laag energie (maakt gebruik van lage kracht energie en veroorzaakt een stimulerend effect 

op de cellen zonder thermisch effect) 
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Laser kan zeer gevaarlijk zijn bij onzorgvuldig gebruik of toegepast door onvoldoende getrainde 
mensen. Het contrast met BIOPTRON Licht Therapie is dat het geen laser apparaat is en dat het 
gebruik ervan geen speciale training vergt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het BIOPTRON Lichttherapie Systeem 
is een medisch licht therapie systeem met een specifieke optische eenheid (het apparaat) voor het 
uitzenden van licht dat gelijk is aan een deel van het elektromagnetische spectrum wat 
geproduceerd wordt door de zon maar dan zonder UV straling. 
 
Bio-stimulatie en preventie tegen ziekte 
BIOPTRON licht heeft zgn bio-stimulatieve effecten. Eenmaal aangebracht op de huid, stimuleert 
het de licht gevoelige intra cellulaire structuren en biomoleculen. Dit zorgt voor een cellulaire 
kettingreactie en triggert de zgn. secondary responses, die niet beperkt zijn tot slechts het deel 
van de huid wat behandeld wordt maar effect heeft op het gehele lichaam. 
 
De unieke technologie van het BIOPTRON licht: 
Licht moet geabsorbeerd worden om een biologische response te veroorzaken. Verschillende 
weefsels en cellen in het lichaam hebben hun eigen unieke licht absorptie karakteristieken 
(optische eigenschappen) die bepalen welke golflengte wordt geabsorbeerd  om het  
therapeutisch effect te produceren. 
 
Elke cel absorbeert licht op een specifieke golflengte. Daarnaast kunnen verschillende golflengtes 
effect hebben op verschillende weefsels en cellen in het lichaam. Dit is waarom het BIOPTRON 
licht therapie systeem verschillende basis golflengten heeft gecombineerd in één apparaat. 
BIOPTRON licht gebruikt een combinatie van infrarood en zichtbaar licht golflengtes  die worden 
beschouwd als waardevol voor de behandeling van verschillende problemen en verwondingen. 
  
Zowel het zichtbare licht als infrarood licht heeft aangetoond verschillende positieve 
veranderingen teweeg te brengen op cellulair nivo. BIOPTRON licht is niet slechts een 
enkelvoudige  werking. 
Het biostimulerend effect van BIOPTRON licht is het resultaat van de synergie tussen de 
verschillende werkingsmechanismen. 
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BIOPTRON licht – gebruiksvriendelijk en effectief 
De BIOPOTRON technologie is breed toegepast en geaccepteerd in de geneeskunde als 
gebruiksvriendelijk. Meer dan 20 jaar klinisch onderzoek, wereldwijd, heeft het de 
ondersteunende toegevoegde waarde bij conservatieve behandelingen van acute en chronische 
verwondingen / blessures bewezen alsook bij post operatieve wonden 
 
Eigenschappen BIOPTRON Lichttherapie 

• Verbetert de micro-circulatie en cel stimulatie 
• Versterkt het afweersysteem 
• Stimuleert de regeneratieve en herstellende processen 
• Versnelt wondgenezing 
• Verlicht pijn of verlaagt de intensiteit 
• Het activeert celgroei 
• Het verbetert het afweersysteem / immuniteit 
• Het stimuleert genezingsprocessen het hele lichaam 

 
 
Licht is van essentieel belang voor de gezondheid en ter preventie van ziekte en in geval van ziekte 
zorgt het voor een sneller herstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordelen van BIOPTRON: 

• Uitgebreid toepassingsgebied 
• Toepassing in zowel de professionele omgeving als thuis  
• Gemakkelijk in het gebruik / geen speciale eisen 
• Veilig en niet invasief 
• Korte behandeltijd 
• Pijnloos 
• Geen UV straling 
• Geen bekende bijwerkingen 
• Economisch inzetbaar / kosten effectief 
• Ontspannend en kalmerend 
• Zwitserse makelij 
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De 4 technische karakteristieken van BIOPTRON Licht: 
BIOPTRON Licht therapie systeem is ontwikkeld en gemaakt op een manier dat het licht wat het 
uitstraalt dit deze medische apparaat, als volgt kan worden gekenmerkt: 
 
1) Gepolariseerd licht.                                                                                                                                               
BIOPTRON licht is gepolariseerd licht. Zijn golven bewegen (oscillatie) op parallelle vlakken. De 
polarisatie wordt gegenereerd  met behulp van een geavanceerde versie van het Brewster 
meerlaags spiegel systeem (genoemd naar de uitvinder van deze technologie) De Brewster spiegel 
is verantwoordelijk voor de polarisatie van het  elektromagnetische spectrum wat het  BIOPTRON 
apparaat uitstraalt. Liniaire polarisatie door reflectie, zoals in het BIOPTRON Therapie Systeem, is 
zeer efficiënt en het licht, wat uitgestraald wordt door het BIOPTRON apparaat bereikt een 
polarisatiegraad van 95%. 
 
2) Polychromatisch licht.                                                                                                                                           
In tegenstelling tot een lasersysteem, die is beperkt tot een zeer smalle bandbreedte, bereikt het 
BIOPTRON licht systeem een uitgebreide bandbreedte. De golflengte reeks ligt tussen de 480 en 
3400 nm. Dit spectrum bevat het zichtbare licht en een deel van de  infrarode straling. Het 
elektromagnetische spectrum van het BIOPTRON licht bevat geen UV straling. Doordat het  geen 
UV straling bevat, is er geen risico op schadelijke effecten door UV straling. 
 
3) Incoherent licht.                                                                                                                               
BIOPTRON licht is incoherent ofwel “out-of-phase” licht. In tegenstelling tot laserlicht wordt 
BIOPTRON licht niet gekenmerkt door tijdelijk of ruimtelijk gesynchroniseerde lichtgolf treinen, 
wat betekent dat de golf toppen, en dus de lichtintensiteit noch verspreiden noch intrekken 
 
4) Low energy light.                                                                                                                                          
BIOPTRON licht heeft een lage energie dichtheid en bereikt zo het gebied wat moet worden 
behandeld, met een constante intensiteit. Deze energiedichtheid heeft bio-stimulatieve effecten.  
 
Energie dichtheid 
Anders dan natuurlijk licht, is BIOPTRON licht niet afhankelijk van dagelijkse of seizoeninvloeden. 
Met BIOPTRON licht therapie kan de helderheid en dosering nauwkeurig worden bepaald. 
Bovendien wordt het effect dat  licht heeft,  bepaald door zijn energie vermogen wat wordt 
gemeten in mW / cm2. Omdat het wordt gemeten op het huidoppervlak, kan het variëren in zowel 
intensiteit van de lichtbron en zijn afstand tot het behandelgebied. De specifieke energie dichtheid 
van BIOPTRON licht is ongeveer 40 mW/cm2 op een behandelafstand van 10 cm. Dit staat gelijk 
aan een energiedichtheid (fluence) van een gemiddelde  van 2.4 J/cm2 per minuut. 
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Penetratie van BIOPTRON licht door de huid: 
Onderstaande afbeelding toont een doorsnede van de huid en toont hoe de bio-positieve effecten 
van licht worden veroorzaakt. Het toont tevens hoe  de bio-positieve invloed van licht wordt 
vervoerd door het gehele lichaam, ook al wordt het licht locaal toegepast. Het diagram toont drie 
lagen van de huid. De epidermis, de dermis en het onderhuids weefsel (vetweefsel).   
Tegelijk kunnen we zien hoe bloedvaten zijn verbonden met het huidoppervlak. Het aantal 
capillairen per cm2 wordt geschat op tussen de 1600 en 6500. 
Terwijl ons bloed met wisselende snelheid  door alle weefsels van ons lichaam stroomt, stroomt 
het door alle capillairen, welke vlak onder het huidoppervlak zitten. Dit is de ideale voorwaarde 
voor de licht toepassing. De Bio positieve effecten van licht kan op deze wijze  door het gehele 
lichaam worden vervoerd en zo het gehele lichaam en elke cel voorzien van  vitale zuurstof en 
energie. 
 
De  getoonde golflengten toont de gemiddelde indringdiepte van de verschillende golflengtes   van 
het licht wat wordt uitgestraald door de zon. Het toont duidelijk dat de lichtgolven, specifiek  in 
het zichtbare licht, het minst doordringen in de huid. De rode en donkerrode licht golven dringen 
het diepst door in de huid, van alle golven uit het zichtbare lichtspectrum. Alle zichtbare 
lichtgolven te bereiken ten minste het onderhuidse vetweefsel. 
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De Cellulaire Effecten: 
De membranen, die de gehele cel en individuele organellen bedekken, hebben een zeer 
vergelijkbare structuur. Zij bestaan uit een dubbele lipide. De moleculen welke de membranen 

vormen, hebben  twee verschillende uiteinden: Hydrofiel en hydrofoob. Het 
hydrofobe eind heeft een "fobie" of angst voor water, dus zal het water 
afstoten. Het hydrofiele einde is het tegenovergestelde. Het houdt van water 
en zal water aantrekken. Het resultaat van deze interacties is dat een 
dubbellaags membraan wordt gevormd. Na verloop van tijd verslechtert dit 
membraan en sterft de cel uiteindelijk. Dit proces is normaal omdat de oude 
cel is vervangen door een nieuwe cel. Echter in een zieke toestand zal de 
hoeveelheid celdood de regeneratieve capaciteit van het lichaam 
overschrijden. 
 De bron van de schade aan het membraan kan als gevolg van  chemische 
invloeden zijn bijv. organisch chemisch afval, fysisch, bijv. asbest of als gevolg 
van de schade van een invasieve micro-organisme. Wanneer dit membraan 

dus wanordelijk wordt, zal de celfunctie worden aangetast 
en wordt het gemakkelijker beschadigd door een invasie 
organismen.  
Eenvoudig uitgelegd kan BIOPTRON gepolariseerd licht 
worden gezien als geladen licht. De moleculen die de 
membranen van de cel en de organellen vormen zijn ook 
polair. Het hydrofobe einde is ongeladen terwijl het 
hydrofiele einde is geladen. Wanneer dus gepolariseerd 
licht boven deze membraan wordt afgegeven, zullen de 
moleculen de uiteinden reorganiseren,  net als ijzervijlsel 
dat doet  door een magnetisch veld. Het resultaat is een 
geordende structuur van de celmembranen. De kanalen in 
de membranen zijn ook goed geregeld en daardoor wordt 
de cel optimaal functioneel. 
Het mechanisme voor ionentransport door de cel wordt 
ook sterk beïnvloed wanneer het membraan niet goed 
functioneert. De cel laat selectief bepaalde ionen vrij  in en 
uit de plasmamembraan. Samen met deze ionen 
transporteert de cel belangrijke levensstoffen naar zichzelf 
en stoor het onnodige of afvalstoffen uit. 
De BIOPTRON stimuleert ook lichtgevoelige structuren en 
moleculen in de cel. Deze op hun beurt leiden tot activatie 
van grotere kettingreacties en secundaire reacties die niet 
hoeven te worden beperkt tot de cellen die worden 
behandeld, maar het volledige lichaam beïnvloeden. 
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KENMERKEN VAN BIOPTRON TOESTELLEN 

 
ZWITSERSE  MEDISCHE APPARATEN 
GEPATENTEERDER TECHNOLOGIE. 

NATUURLIJKE, VEILIGE MEDISCHE THERAPIE 
GEMAKKELIJK, KORTE PIJNLOZE BEHANDELING 

GEEN BIJWERKINGEN 
 
BIOPTRON apparaten zijn medische hulpmiddelen voor gebruik in ziekenhuizen, gespecialiseerde 
instellingen, wellness en sportcentra en voor thuis. 
 
BIOPTRON licht therapiesystemen zijn geschikt voor iedereen. Het kan worden gebruikt om 
uiteenlopende medische aandoeningen te behandelen. Gemakkelijk te gebruiken, pijnloos en tijd-
efficiënt en zonder negatieve bijwerkingen. BIOPTRON apparaten hebben een innovatieve 
technologie en zijn gebruiksvriendelijk. 
 
BIOPTRON AG is een Zwitsers bedrijf, opgericht in 1988 wat in het midden van de jaren 90 
onderdeel werd van de Zepter Group. Van belang zijn de bevindingen in het veld van lichttherapie 
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek op stamcellen en het  expertise potentieel van de 
Zepter Group. Deze bevindingen worden continu geïmplementeerd in de producten van het 
BIOPTRON Lichttherapie System. 
 
Een doorbraak in de geneeskunde: BIOPTRON Light Therapy System 
Het BIOPTRON Light Therapie Systeem is een krachtige technologie. In de vroege jaren 1980, 
ontdekte een team van wetenschappers de betekenis van gepolariseerd polychromatisch licht. Op 
basis van dit onderzoek is het BIOPTRON Light Therapie System ontwikkeld.  
 
Sinds 1988 heeft BIOPTRON AG geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en van producten die 
nodig zijn om optimale klinische effectiviteit met licht therapie behandelingen te bereiken. Als 
gevolg daarvan wordt het BIOPTRON Light Therapy Systeem al jaren gebruikt door artsen en 
verpleegkundigen in ziekenhuizen, maar ook door individuele gebruikers thuis. Allen vanwege de 
bewezen positieve effecten op het menselijk lichaam. 
 
De gepatenteerde technologie van het BIOPTRON Lichttherapie System maakt opmerkelijke 
resultaten mogelijk in de preventie en behandeling van diverse medische aandoeningen. 
Hoogwaardige technologie en innovatief design, zonder complexiteit in gebruik en zonder 
bekende bijwerkingen maakt BIOPTRON een ondersteunend hulpmiddel voor zowel de klinische 
als thuis omgevingen. 
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Ontwikkeling van BIOPTRON Lichttherapie 
Aan het begin van de ontwikkeling van lichtbehandelingen werden voornamelijk infrarood en 
ultraviolet delen van het spectrum gebruikt. In de vroege jaren 1980, creëerde een 
onderzoeksteam van wetenschappers een lichtbron die oorspronkelijk was gebaseerd op een laag 
energie  lasertherapie, maar werkte eigenlijk met vrijwel het hele gamma van zichtbaar licht en 
een gedeelte van infrarood licht.  
 
BIOPTRON AG - Waarborging van topkwaliteit 
BIOPTRON AG in-house laboratoria zijn voortdurend bezig met het testen en optimaliseren van  
BIOPTRON apparaten volgens de meest recente wetenschappelijke studies en uitgevoerd door 
onafhankelijke instellingen. Tegelijkertijd worden BIOPTRON apparaten verder gecertificeerd door 
erkende onafhankelijke testinstituten.  
Alle bedrijfsprocessen van BIOPTRON AG, voldoen aan alle voorschriften uit hoofde van de 
medische richtlijn 93 / 427EEC  van de Europese Gemeenschap, alsmede de bijzondere nationale 
regelgeving van de lokale markten. 
 
 
Wat is BIOPTRON Licht? 
Het BIOPTRON Lichttherapie systeem is wereldwijd gepatenteerde apparatuur voor medische 
lichttherapie met een specifieke optische eenheid uitstraling van licht die vergelijkbaar is met het 
deel van het elektromagnetische spectrum van de zon, maar dan zonder UV-straling.  
 

BIOPTRON Lichttherapie werkt op een natuurlijke manier door het 
ondersteunen van de eigen regeneratieve en herstellende 
capaciteiten van het lichaam en helpt het lichaam met het vrijgeven 
van zijn eigen helend potentieel. Eenmaal afgegeven  aan  de 
weefsels, bevordert de lichtenergie het proces van bio-stimulatie (op 
een positieve manier stimuleren van de diverse biologische processen 
in het organisme waardoor de lichaamsfuncties verbeteren). 
 
De gebruiksvriendelijke en niet-farmaceutische BIOPTRON therapie 
wordt veel gebruikt in de geneeskunde en is geaccepteerd als een 

effectief, niet-farmacologisch medisch hulpmiddel.  
 
Meer dan 15 jaar wereldwijd, klinisch onderzoek, heeft aangetoond  dat BIOPTRON Licht Therapie 
ondersteunend is  bij conservatieve behandelingen van acute en chronische letsels en bij 
postoperatieve wonden. Hippocrates’ filosofie wordt opnieuw “ontdekt”: "Primum non nocere" 
("Ten eerste, doe geen kwaad") en "Vis Medicatrix Naturae" ("Eer de helende kracht van de 
natuur"). BIOPTRON Light Therapy System is goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens de 
Richtlijn 93/42 / EEG. 
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HISTORIE VAN LICHT 
 
Het succesvolle gebruik van licht in de geneeskunde heeft een lange geschiedenis. Oude 
beschavingen, de Grieken, de Egyptenaren en de Arabieren, begrepen het belang van het licht en 
de helende effecten op onze gezondheid 
 
Heliotherapie was de eerste natuurlijke succesvol gebruikte 
lichttherapie, als  effectieve medische behandeling voor het 
voorkomen en genezen van diverse medische 
aandoeningen.  
 
 

 
 

Hippocrates, een Griekse wetenschapper, 
vader van de moderne geneeskunde (460BC-370BC) zei: 

"Vis medicatrix Naturae" –  Eer de helende kracht van de natuur! 
 

 
 
Eigenschappen van Lichttherapie: 
Verschillende golflengten van licht  triggeren specifieke biologische en cellulaire reacties.                       
Licht wordt geabsorbeerd door levende weefsels en  zo verhoogd de vorming van  ATP 
(adenosinetrifosfaat), wat de celstofwisseling verbetert. 
 
De resultaten zijn: 

• Verhoogde cellulaire energie 
• Verhoogde microcirculatie en celactiviteit 
• Verhoogde productie van collageen en elastine 
• Verminderde zwelling en ontsteking 

 
 
LED vs BIOPTRON Lichttherapie: 
LED wordt veelal ingezet en is bedoeld als aanvullende  lichtbehandeling bij bijv.  anti-aging en 
acne. LED zendt selectieve golflengten in slechts één kleur en  één golflengte.  LED licht is niet 
gepolariseerd. Er is dus geen dieptewerking en biedt dus ook geen sterke cel stimulering en/of 
verbetering van de systemische circulatie.  
In het algemeen geldt dat er voor een LED masker behandeling minimaal 20-30 min. per initiële 
golflengte nodig is, terwijl BIOPTRON een veilige therapie is met gepolariseerd licht wat een  veel 
diepere penetratie & cel absorptie geeft  met tegelijkertijd verbetering van de lokale en 
systemische circulatie. Het BIOPTRON medische lichtspectrum is sterk gepolariseerd (tot 95%) met 
een golflengte uit het gehele zichtbare spectrum ofwel, het gehele lichtspectrum met alle 7 
kleuren, incl. het nabij-infrarode deel van het lichtspectrum. 
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BIOPTRON bevat GEEN UV. Op hetzelfde moment biedt het licht een uitstoot van  2,4 J / cm2 wat 
een veilige dosering is en u ervan verzekert dat er geen schade aan de weefsels wordt berokkent 
maar slechts een  versnelde genezing. Het is een klinisch veilige licht dosis voor preventieve en 
therapeutische behandelingen. 
Alle BIOPTRON stimulatieve & helende effecten ontstaan al na slechts 2 of 4 minuten. We raden 
10-15 min. behandelingen aan wat resulteert in een relatief korte, maar klinisch efficiënte 
behandeling. 
 
Een Led Masker is leuk maar kan alleen worden gebruikt bij zeer selectieve indicaties, terwijl 
BIOPTRON een groot aantal helende voordelen biedt . Ook voor pasgeborenen en  kinderen en 
inclusief de voor volwassenen bekende  anti-aging eigenschappen. Al deze  behandelingen worden 
uitgevoerd in een uitermate veilige, comfortabele, pijnloze toepassingen die efficiënt kan worden 
gecombineerd met een andere behandeling indien nodig ofwel stand-alone. 
 
 
BIOPTRON is klinisch getest en gecertificeerd voor langdurige en effectieve genezing.. 
BIOPTRON heeft een positief en langdurig effect, niet alleen op het behandelde gebied, maar ook 
op het hele lichaam. 
 
 

 

Het is bekend dat het menselijk lichaam uit meer dan 70 triljoen cellen 
bestaat. Alle cellen en lichaamssystemen reageren op BIOPTRON Licht wat 
de cel activatie bevordert en dus het genezingsproces bevorderd.   

 
 
PIJN: 
BIOPTRON is klinisch getest en gecertificeerd voor de medische behandeling van pijn. Het is niet 
nodig om pijn  je dagelijks leven te laten beheersen. BIOPTRON lichttherapie verlicht pijn effectief 
door het verbeteren van de bloedtoevoer en het verlichten van spierspasmen . 
 
STIMULEREN EN MODULEREN 
BIOPTRON Lichttherapie stimuleert en moduleert herstellende en regeneratieve processen 
alsmede de processen van het menselijke afweersysteem. 
NATUURLIJKE WERKING:  
BIOPTRON Lichttherapie werkt op een natuurlijke manier door het ondersteunen/stimuleren  van 
de regeneratieve capaciteit van het lichaam en helpt daardoor het lichaam zijn eigen genezing 
potentieel vrij te geven. 
Het gebruik van BIOPTRON licht als therapeutisch hulpmiddel is al meer dan 15 jaar populair voor 
diverse toepassingen. 
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BIOPTRON Lichttherapie als een aanvullende therapie. 
Opmerking:  We raden aan, voordat u de BIOPTRON Lichttherapie gaat toepassen, een arts / 
specialist  te raadplegen voor professioneel advies. Deze zal u vertellen of deze behandeling is aan 
te bevelen 
 
BIOPTRON Lichttherapie is geaccepteerd  als een vorm van behandeling ter preventie, 
behandeling en rehabilitatie van de bekende medische indicaties zoals: 

• Wondheling, het bevorderen van 
• Pijnbestrijding, het verlichten of doen afnemen van  
• Reumatologie 
• Fysiotherapie 
• Sportgeneeskunde 
• Dermatologie 
• Seizoengebonden aandoeningen (depressie) – S.A.D. 
• Pediatrie – Kinderen, zuigelingen en adolescenten 
• Diergeneeskunde 

 
1) BIOPTRON  geneest wonden beter en wel tot twee keer zo snel, vermindert de pijn, ongemak   
…..en littekens. Indicaties: 

• Wonden na een trauma (blessures)  
• Brandwonden 
• Wonden na-operaties 
• Been zweren 
• Decubitus (doorligwonden) 
• Genezing bij huid transplantatie  
• wondgenezing na een operatie 
• Veneuze beenulcera (stasis zweren) 
• Decubitus (decubitus) 
• Vermindert de pijn, ongemak en littekens 

 
 
Bron: Monstrey S, Hoeksema H, Depuydt K, et al. Het effect van gepolariseerd licht op wondheling. 
Eur J Plas Surg 2002; 24: 377- 382 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het rechter oog is behandeld met BIOPTRON 
licht na  (5 dagen na de ooglidcorrectie)  

BRON: Russian Scientific Centre of Reconstructive 
Medicine and Balneotherapy, Moscow, Russia 
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2) BIOPTRON voor pijnbestrijding, bijv. bij: 
• Reumatologie 
• Artrose 
• reumatoïde artritis 
• artrose 

 
3)BIOPTRON bij Reumatologie 

• Osteoarthritis 
• Reumatoide artritis (chronsich) 
• Arthrose 

 
 4) BIOPTRON  bij fysiotherapie voor bijv.: 

• lage rugpijn 
• schouder- en nekpijn 
• carpaal tunnel syndroom 
• tennisarm 
• littekenweefsel 
• letsel van het bewegingsapparaat 

 
5) BIOPTRON  bij sportgeneeskunde voor het behandelen van zachte weefsels, spieren en 
ligamensen zoals: 

• spierspasmen 
• verstuikingen, verrekkingen, kneuzingen 
• ligament en gescheurde spieren 
• tenniselleboog 

. 
6) BIOPTRON voor dermatologie, als aanvullende therapie bij de behandeling van bijv.: 

• Acne  
• Atopische dermatitis (eczeem) 
• Psoriasis  
• Herpes simplex 

• Herpes zoster 
• Oppervlakkige bacteriële infecties 
• Slijmvliesontsteking 

 
 
Dit soort huidaandoening zijn vrij algemeen en de meeste mensen zullen hiermee, op een bepaald 
punt in hun leven, mee te maken krijgen/hebben. Hoewel de meeste huidziekten niet 
levensbedreigend zijn, kan het een zeer pijnlijke en negatieve impact hebben op de kwaliteit van 
het leven.  BIOPTRON Lichttherapie kan de genezing bevorderen en het ongemak verminderen. De 
behandelingen zijn pijnloos en eenvoudig toe te passen. 
 
7) BIOPTRON voor Seizoen verwante aandoeningen ( SAD Seasonal Affective Disorders ) 
De BIOPTRON heeft ook een belangrijk effect op het centrale zenuwstelsel via de ogen. Het 
balanceert de productie van remmende en stimulerende neurotransmitters. Door middel van deze 
neurotransmitters brengt het ook balans in onze stemmingen (depressie, stress, woede...) én ons 
dagelijkse bioritme (slaperig, hyperactief, vermoeidheid). 
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Onze huidige levensstijl laat niet meer toe om echt met en in de natuur te leven. Tijdens de herfst 
en de winter verschilt onze dagindeling zo sterk van het natuurlijke ritme, een ritme dat 
samenloopt met zonsopgang en zonsondergang, dat ons bioritme verstoord raakt,  maar ook de 
lange nachten en de donkere dagen van de winter kunnen bij sommige mensen gevoelens van 
depressiviteit oproepen; dit heet ook wel “Seasonal Affective Disorder”.  
 
Uit onderzoek blijkt overigens dat vrouwen tot vier maal meer last hebben van een winterdip dan 
mannen. De hoofdoorzaak is een gebrek aan zonlicht. Op een zonnige dag is de lichtsterkte tussen 
de 10.000 en 100.000 lux. Bij zware bewolking kan dit terugvallen naar 1000 lux, waar binnenshuis 
amper 500 lux van doordringt. 
De afname van lichtsterkte, die gepaard gaat met de winter, zorgt er niet alleen voor dat de 
natuur in rust gaat maar dat ook wij aan energie moeten inboeten. Bij sommige mensen wordt het 
energiepeil dermate verlaagd, dat er zelfs een winterdepressie kan ontstaan. 
De beperkte hoeveelheid licht die via onze ogen geregistreerd wordt tijdens de winter, maakt dat 
ons lichaam reageert alsof het nacht is. Hierdoor maakt de epifyse overdag meer melatonine aan 
dan normaal. Dit teveel aan melatonine (slaaphormoon) leidt tot slaperigheid en futloosheid maar 
heeft ook een deprimerende invloed. Bovendien raakt het bioritme volledig verstoord, aangezien 
het lichaam geen duidelijke grens meer heeft tussen dag en nacht, activiteit en rust. 
 
BIOPTRON zorgt voor een verhoging van lichtniveaus met als gevolg een vermindering van deze 
symptomen.  
Lichttherapie is een standaard behandeling voor seizoensgebonden affectieve stoornissen en 
gerelateerde symptomen. Door belichting van het gelaat met het volspectrum licht van BIOPTRON 
worden lichaam en geest aangezet tot herstel.  
 
BIOPTRON Lichttherapie levert het effectieve lichtspectrum, zonder UV-straling en minimaal 
10.000 LUX wat een gunstig effect heeft voor SAD aandoeningen zoals:  

• Gevoel van depressiviteit, 
• Prikkelbaar en angsten 
• Chronisch vermoeidheid syndroom 
• Verlaagde motivatie 
• Verminderde concentratie 

• Verhoogde behoefte aan slaap 
• Toegenomen eetlust en de daaruit 

voortvloeiende gewichtstoename 
• Onvermogen om zich gelukkig te 

voelen
 

 
8) BIOPTRON als een aanvullende therapie ter ondersteuning van medische zorg bij pediatrie:   
zuigelingen, kinderen en adolescenten. Zoals: 

• Allergische aandoeningen van de luchtwegen 
• Bovenste luchtweginfecties 
• Klachten aan het bewegingsapparaat  
• Neurologische aandoeningen en stoornis  

 
 
Huidziekten komen vaak voor bij kinderen. Zeker 15% van de kinderen lijdt aan allergisch eczeem 
en/of huidinfecties, veroorzaakt door virussen en bacteriën komen. Huidziekten zijn vaak pijnlijk 
en geeft machteloosheid bij de ouders. Als gevolg van de pijnlijke huid, de constante jeuk enz., kan 
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slapeloosheid ontstaan en schaamte geven door de beschadigingen die zich aan de huid van het 
gezicht en/of handen manifesteren. BIOPTRON Lichttherapie biedt een kindvriendelijke 
behandeling ter bevordering en genezing van deze huidaandoeningen. 
Jonge kinderen zijn gevoelig voor virale infecties aan de bovenste luchtwegen (dwz neus en keel). 
Gezien de frequente van de ziekte kan dit resulteren in een aanzienlijk verzuim van school wat een 
zeer onwenselijke situatie is.  BIOPTRON Lichttherapie kan deze condities behandelen doordat de 
lichttherapie het immuunsysteem stimuleert en  genezing wordt bevorderd. 
BIOPTRON Lichttherapie is klinisch bewezen en is  gebruikt om wondgenezing te bevorderen en 
om pijn en ontsteking te verminderen. 
 
BIOPTRON licht biedt de mogelijkheid om de juiste hoeveelheid licht te krijgen die je nodig hebt 
om de winterdip te bestrijden en je batterij weer met nieuwe positieve  energie op te laden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) DIERGENEESKUNDIGE ZORG 
BIOPTRON biedt ook een effectieve medische behandeling voor huisdieren. Het zorgt voor een 
snelle en effectieve wondgenezing en pijnbestrijding. 
Daarboven genieten huisdieren van lichttherapie, omdat ze zich aangetrokken voelen tot zowel 
licht en kleur. 
 
 

VETERINARY CARE FOR HOME AND 
PROFESSIONAL USE 
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BIOPTRON KLEURENFILTERS VOOR BIO-INFORMATIE 
OP DRUKPUNTEN & CHAKRA STIMULATIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleur is licht en licht is kleur 
De zon straalt licht uit op verschillende frequenties. Deze frequenties van licht kunnen worden 
gescheiden door een proces genaamd reflectie c.q. breking. Wanneer licht door een kristallen 
prisma gaat  dan breekt dit en verdeelt het zich in de zeven kleuren van het spectrum. Elke kleur 
heeft zijn eigen frequentie. 
Als deze gescheiden kleuren via een ander prisma gaan dan zullen terug worden gevormd in wit 
licht. De eerste die dit fenomeen wist aan te tonen was Isaac Newton, de grote Britse 
natuurkundige die leefde aan het eind van de 17e eeuw. 
 
 
Kleur golflengten en frequenties 
Energie reist  in golven. De afstand tussen de opeenvolgende golven wordt golflengte genoemd en 
het aantal keren dat een golf oscilleert (hen en weer gaat)  in één seconde wordt frequentie 
genoemd. In het algemeen geldt: hoe langer de golflengte, hoe lager de frequentie. Elke kleur 
heeft zijn eigen karakteristieke frequentie en de individuele golflengte. Slechts een klein deel van 
het elektromagnetische spectrum zichtbaar voor het menselijk oog. 
 

 
 
 
Violet heeft de kortste golflengte, terwijl rood de langste heeft. 
Naast  violet, ligt ultraviolet, weliswaar onzichtbaar voor het menselijk oog, maar kan wel door het 
lichaam heen. Ultraviolet is wat ons een bruine kleur geeft en bacteriën doodt. De langste 
golflengte bevindt zich aan de andere kant van het spectrum en is de kleur rood.                          
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Naast rood,  ligt infrarood gevolgd door microgolven, radar, radio en televisie golflengten.                         
Allen onzichtbaar voor het menselijk oog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rood, oranje en geel, dragen langere golflengten en lijken het oog sneller te bereiken dan de kleur 
aan de andere kant van het spectrum. Zij worden warme kleuren genoemd omdat we ze 
associëren met vuur en zonneschijn.  
 
Groen, blauw en violet worden gezien als koele kleuren. Ze reizen in kortere golflengten, zodat ze 
er langer over lijken te doen om onze ogen te bereiken. Ze doen ons denken aan het water van de 
zee en rivieren, de hemel, de winter dageraad en  worden ook wel terugtrekkende kleuren 
genoemd vanwege de lange tijd die het hun energie kost om de ogen te bereiken.  
 
Elke warme kleur heeft zijn complementaire koele kleur:  

• rood - blauw, 
• oranje - indigo,  
• geel - violet,  
• groen - rood (magenta). 

 
 
 
Onthulling van de kracht van kleur 
Iedereen voelt  zich wel eend saai en traag. Heb je er ooit aan gedacht dat dit misschien wordt 
veroorzaakt doordat je omringd wordt door de verkeerde kleur? Kleuren zijn essentieel voor ons 
lichaam en ziel en houden onze batterijen opgeladen. Het maakt niet uit van welke kleur je om je 
heen wilt hebben of wenst te dragen, de zeven kleuren van het zonlicht kunnen ons onbewust 
beïnvloeden. 
 
 
De zeven kleuren van de regenboog 
Je weet het heel goed. Als de zon schijnt door de regen, kan je een regenboog aan de hemel te 
zien. Als zonlicht door waterdruppels gaat, buigt en splitsen de kleuren in de kleuren van de 
regenboog. Zonlicht is bekend als zichtbaar of wit licht en is eigenlijk een mengsel van alle 
zichtbare kleuren. De regenboog bestaat uit zeven kleuren, omdat de waterdruppels het witte 
zonlicht breken tot de zeven kleuren van het spectrum (rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, 
violet). Hoe groter de regendruppels, hoe helderder de regenboog verschijnt in de hemel. 
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We kunnen de kleuren voelen 
Kleur is energie. Elke kleur heeft zijn eigen golflengte en frequentie. Als gevolg daarvan, nemen we 
kleur niet alleen visueel waar, maar  absorberen we het onbewust  door onze huid. Bij het 
doordringen in ons lichaam, produceert  kleur een chemische reacties die de functie van 
verschillende organen en systemen beïnvloeden. Kleur helpt onze huid weefsels en organen om de 
voorraad energie op te bouwen, waardoor de weerstand van het lichaam wordt verhoogd. Dit 
recent opgeladen energie geeft ons de kracht om te vechten tegen o.a. ziekte. 
 
Waar bevinden zich de chakra’s  
Gezondheid is afhankelijk van balans. Niet alleen onze lichamelijke behoeften, maar  ook onze 
emotionele, mentale en spirituele behoeften. Het kleur chakra therapie principe is gebaseerd op 
de veronderstelling dat kleuren worden geassocieerd met de zeven belangrijkste chakra's, die de 
spirituele centra in ons lichaam langs de ruggengraat zijn. Deze chakra's zijn als spiralen van 
energie, ieder met betrekking tot het specifieke gebied. 
 
Chakra (uitgesproken sha-kra) is het Sanskriet woord voor "wiel".  Aangenomen wordt dat  de 
chakra’s  energie opslaan en distribueren.   
 
Er zijn zeven van deze chakra’s  en elk chakra is geassocieerd met een                                                          
bepaald orgaan of systeem in het lichaam. Elk chakra heeft een dominante                                                     
kleur,  die uit balans kan geraken. Als dit gebeurt kan het stoornis en                                                                               
fysieke gevolgen hebben. Door het introduceren van de juiste kleur,                                                                             
kan de aandoening  verbeteren. 
Hieronder volgt een beschrijving van elk chakra, de bijbehorende  kleur                                                         
en body locatie. 
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KLEUREN LICHT THERAPIE VOOR CHAKRA STIMULATIE 
De Chakra theorie is gebaseerd op de veronderstelling dat de energie, wat ons in leven houdt , 
gelijkmatig door ons lichaam stroomt.  In zeven punten in ons lichaam, de zgn. chakra's is er een 
concentratie van energie die constant beweegt in een circulaire beweging. Elke chakra is 
geactiveerd met de bijbehorende kleur. BIOPTRON kleurentherapie gebruikt de kleuren voor het 
versterken en herstellende van de lichaamsenergie middels chakra stimulatie.   
 
 
DE ZEVEN GLAS KLEURFILTERS VOOR DE CHAKRA BEHANDELINGEN 
Rood   basis    activeert en revitaliseert 
Oranje  sacraal   herstelt en verlevendigt 
Geel  zonnevlecht   versterkt en verheldert  
Groen   hart    balanceert en ontspant  
Blauw   keel   verzacht en kalmeert  
Indigo   wenkbrauwen  zuivert en focust  
Violet  kroon chakra   inspireert en support  
 
KLEURENTHERAPIE VOOR BODY EN MIND 
De kleurentherapie set bestaat uit zeven mondgeblazen bio-informed gekleurde glasfilters met 
een interface De interface bevindt zich onder het indigo kleurenfilter. Kleine afwijkingen kunnen 
voorkomen op de gekleurde glas filters omdat het glas met de hand gemaakt wordt. Dit doet 
echter niets af aan het therapeutisch effect.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN BIOPTRON KLEURENTHERAPIE 
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Richt de BIOPTRON met het gewenste kleurenfilter met een afstand van 10 cm, op het te 
behandelen gebied. Bedek het te behandelen gebied zo volledig mogelijk met het licht en houdt 
het apparaat stil. Wanneer er een groter gebied moet worden behandeld, beweeg het apparaat 
dan langzaam over dit gebied. De BIOPTRON vloerstandaard vergemakkelijkt het behandelen.  
BIOPTRON kleurentherapie is een Wellness zelf hulpprogramma voor algemeen welbevinden en is 
zeker geen vervanging van voorgeschreven medische behandeling. 
 
HOE GEBRUIK JE DE KOPPELING EN VERANDER JE HET KLEURENFILTER? 
Verwijder voorzichtig het originele  BIOPTRON filter. Dit is weliswaar een essentieel deel van 
BIOPTRON lichttherapie maar wordt niet gebruikt voor de BIOPTRON kleurentherapie. Pak het 
filter en nooit bij  het glas.  Breng vervolgens de koppeling in het apparaat en plaats het 
kleurenfilter erop.  
Zet het gewenste kleurfilter voorzichtig in de kop van de BOPTRON en verwijder hem voorzichtig 
na het gebruik. Gebruik het apparaat nooit zonder filter! 
 
HOE HET FILTER REINIGEN: 
Verwijder het filter van het apparaat. Alleen de ring van het filter aanraken. 
Gebruik een zachte vochtige katoenen doek die niet pluist en spray de OXY spray op de doek. 
Nooit rechtstreeks op het filter. 
Droog het filter met een droge katoenen doek  
 
WAARSCHUWING: 
Houd de gekleurde glas filters weg van stof 
Gebruikt geen chemische of isopropyl alcohol om de filters de reinigen  
Bewaar de filters in de koffer waarin ze zijn geleverd en op kamertemperatuur  
De filters bestaan uit zeer kwetsbaar glas en moeten met zorg behandeld worden. 
 
Elke kleur heeft zijn eigen golflengte en daarmee zijn inwerking op lichaam en geest. Kijk maar wat 
zonlicht met je doet. Het fullspectrum biedt alle kleuren en zijn altijd inzetbaar. De toepassing van 
kleurfilters geeft je de mogelijkheid om heel gericht op een indicatie af te stemmen. BIOPTRON® is 
klinisch getest en gecertificeerd als veilig voor medische toepassing van dermatologische 
aandoeningen en huidproblemen. Daarnaast wordt BIOPTRON® ingezet voor het behandelen van 
Facelifting, Neklifting en neklijn lifting. 
 
 
BIOPTRON TH ERAPIE EFFECTEN EN PROTOCOLS 
Photo therapie is een fysieke therapie waarbij photons (licht) in zeer specifieke gebieden van het 
electro magnetisch spectrum. 
 
Photons, die gebruikt worden in de BIOPTRON apparatuur penetreren de huid en stimuleren een 
cascade aan klinische voordelen. Licht energie wordt geabsorbeerd door elementen van de 
mitochondria, celmembranen en andere proteïnen. Daar wordt het omgezet in biologische 
energie en die leiden tot de processen zoals uitgelegd in het diagram op de volgende pagina. Het 
begrijpen van de werking van deze mechanismen en het juist interpreteren kan helpen en 
resulteren in  aanzienlijk verbeteren van uw resultaten bij patiënten. 
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Photo therapie  is zowel kunst als wetenschap. De relevante onderzoeken als ook uw eigen 
klinische observaties helpen om het beste erover te informeren. 
 
Het is de speciale combinatie van BIOPTRON gepolariseerd licht en het grotere spectrum van 
golflengtes dat de gebalanceerde distributie van lichtenergie distribueert en nodig is om deze 
werkingsmechanismen tot stand te brengen en de lichaamseigen heling capaciteit te verbeteren. 
 
De gepolariseerde lichtenergie,  met langere golflengtes penetreert diep om de dieper gelegen 
weefsels  te bereiken.  BIOPTRON levert een niet-coherent, gepolariseerd, breder, gelijkmatig 
gedistribueerd zichtbaar en infrarood energie  over een veel langer gebied voor lokaak en regionaal effect. 
Deze combinatie van dieper en breder behandelgebied verbeterd heling, vermindert pijn en normaliseert de 
celfuncties. 
 
De BIOPTRON  protocols zijn gebaseerd op werkingsmechanismen en klinische ervaringen. We 
gebruiken BIOPTRON in bepaalde protocols voor: 
 

• Reparatie en voorbereiding op lichttherapie (voor vermindering van roodheid en erytheem 
en bescherming tegen PIH Post inflamatoire hyperpigmentatie 

• Herstellen van de huid na verschillende esthetische procedures en vermindering van de 
proliferatie van de propionium bacterie  

• Herstellen voor het verbeteren van huidskleur, circulatie en vermindert de duur van de 
roodheid) 

 
Of voor specifieke problemen als: 

• acne therapie 
• rosacea therapie 
• hyperpigmentatie therapie 
• anti aging therapie (rejuvenation protocol)  
• Voor en nabehandeling bij esthetische behandelingen  
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KLEUREN, HUN MEDISCHE EN COSMETISCHE TOEPASSINGSGEBIED: 
Elke kleur wordt gebruikt voor specifieke huidaandoeningen. Onderstaand illustreren wij welke 
kleur waarvoor kan worden ingezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROOD is multifunctioneel omdat het de doorbloeding bevorderd en in het geval van BIOPTRON 
zowel de locale als de systemische microcirculatie. Ook het zenuwstelsel en metabolisme wordt 
bevorderd. Bovendien beïnvloedt het op positieve wijze het energieniveau. 
ROOD staat voor gezondheid, vuur, hitte, bloed, passie, wilskracht, overleven, boosheid, woede, 
gevaar, vernietiging. Het stimuleert, prikkelt en werkt  irriterend. Het geeft de mens een gevoel 
van macht. Het wordt gebruikt om energie en beweging aan te moedigen, directe respons en 
passie. Het wordt niet voor niets gebruikt voor rode stoplichten, het Rode Kruis, enz. 
 
MEDISCH INZETBAAR BIJ: 
pijn, bloedcirculatiestoornissen, koude, winterhanden en wintervoeten, reumatische klachten, 
verkoudheid en sinusitis en vermoeidheid, haaruitval 
 
COSMETISCH INZETBAAR BIJ: 
Activering van het cel metabolisme, verbetering huiddoorbloeding, revitaliseren vermoeide huid, 
haaruitval. Stimuleren collageenproductie, rimpels, huidveroudering, verbeteren stevigheid, vet 
verbranding. 
 
 
ORANJE  stimuleert vernieuwing van het huidweefsel, spierontspanning en activering van de 
spierfuncties.  Heeft tevens een stimulerend effect op de psyche. 
ORANJE  is een kleur voor geluk, blijheid, creativiteit en dus ideaal bij liefdesproblemen. Het is een 
“warme” kleur. Een combinatie van lichamelijke energie met mentale kwaliteiten. Het is de kleur 
van creativiteit en aanpassingsvermogen. Het leidt tot een algemeen gevoel van welzijn en 
vrolijkheid. Oranje symboliseert warmte en welvaart en heeft betrekking op zelfrespect: dwz. een 
oranje muur in de eetkamer bevordert  de familieband en een oranje zonsondergang bevordert de 
ontspanning . 
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MEDISCH INZETBAAR BIJ: 
Spierkrampen, spierspanningen, spanningshoofdpijn, verminderde klieractiviteit, allergische 
reacties, depressiviteit 
 
COSMETISCH INZETBAAR BIJ: 
Stimuleert de aanmaak van collageen en elastine vezels, versterkt de huid, behandelkleur voor 
cellulitis, rimpels, striae en droge huid, reactivering van de natuurlijke huidbescherming in geval 
van bijv. contact dermatitis. 
 
GEEL  Stimuleert het lymfatisch systeem en helpt op deze manier om afvalstoffen af te voeren. 
Perfect in combinatie met een Detox kuur. Stimuleert het zenuwstelsel en de psyche. Dé kleur voor 
het behandelen van de gestreste en geïrriteerde huid. 
GEEL  is de kleur van het intellect en perceptie. In vroeger dagen stond de symbool voor het leven 
en vreugde. Geel heeft betrekking op eigenwaarde en hoe we ons voelen over onszelf. Het is de 
kleur van persoonlijkheid en het ego. Het is psychologisch goed voor moedeloos en 
melancholische voorwaarden. Het is de kleur voor helder denken, onthechting, helderheid, 
vertrouwen en charme.  
 
MEDISCH INZETBAAR BIJ: 
Spijsverteringsproblemen. Depressie, vermoeidheid, oedeem, slechte concentratie. Verbetering 
circulatie en functie lymfe systeem 
 
COSMETISCH INZETBAAR BIJ: 
Stimuleert de productie van rode bloedcellen-ontspanning, normalisatie en stabilisatie van de 
geïrriteerde huid. Versterking van het afweersysteem van de huid, stimulatie van de 
huidstofwisseling, versterking bindweefsel (huid wordt soepeler en gladder) Ideaal voor 
littekenbehandeling en wratten. Effectieve behandeling van abnormale pigmentatie (hypo en 
hyper) 
 
GROEN  is de kleur van de liefde, vooruitgang, groei van de jeugd, onervarenheid, vruchtbaarheid, 
hoop, balans en nieuw leven. Het is ook de kleur van jaloezie, afgunst en bijgeloof maar ook de 
kleur van de gevoelens. Het is ook een kalmerende kleur. Gedragen door chirurgen kalmeert de 
patiënt. 
GROEN  bouwt het immuunsysteem op. Het bestrijdt ook stress,  spanning, droefenis etc. Een 
wandeling door groene velden bevordert bijvoorbeeld de ontspanning. 
MEDISCH INZETBAAR BIJ: 
Verzwakt immuunsysteem, herpes, gordelroos, jeuk, wonden,  jonge littekens. Stimuleert 
beschadigde cellen tot aanmaak ATP en toename DNA en RNA activiteit. Groen wordt ook gebruikt 
voor het behandelen van verwijde bloedvaten, kringen en zakken rond de ogen 
 
COSMETISCH INZETBAAR BIJ: 
Kalmeert de  eczematische huid,  bij erytheem, zonallergie, acne en psoriasis. Sluit de huidporiën 
en laat de huid haar vocht beter vasthouden. Verhoogt het opnamevermogen van de huid. Groen 
wordt ook gebruikt voor het behandelen van verwijde bloedvaten, kringen en zakken rond de 
ogen en zelfs hangborsten. Pigmentvlekken.  
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BLAUW  is psychologisch gezien, in emotionele omstandigheden, meer rustgevend dan groen. Het 
is de kleur voor meditatie en spirituele groei, omdat het ontspant de geest.  
BLAUW   is de kleur van de ware toewijding, rust en sereniteit. Het is de kleur van hogere mentale 
kwaliteiten. Blauw heeft betrekking op zelfexpressie. Het is de kleur van vrede, comfort en 
betrouwbaarheid.  Blauwe ziekenhuisborden stimuleren  rust, geduld en gezondheid, terwijl blauw   
veiligheid en betrouwbaarheid inspireren. 
 
MEDISCH INZETBAAR BIJ: 
Koorts, slaapstoornissen, migraine,ontstekingen, irritaties, spier- en gewrichtsontstekingen, 
insectenbeten, hoofdpijn, ademhalingsproblemen. Bacteriedodend (P-Acnes) 
 
COSMETISCH INZETBAAR BIJ: 
Droge huid, normaliseert de talgproductie, acne, zonneallergie, zonnebrand, couperose, psoriasis, 
acne. Doodt Propionium acnes barterie. Deze is erg gevoelig voor licht in de range van 405-420nm. 
De bacterie absorbeert dit licht en het licht doodt de bacterie. Blauw kan ook worden ingezet om 
de roodheid te verminderen en de talgproductie te verminderen 
 
INDIGO  is ontstekingremmend, kalmerend, regenererend en hydraterend voor de huid 
INDIGO  is psychologisch een goede kleur voor discipline, structuur, vertrouwen en efficiëntie. Het 
wordt ook beschouwd als kleur om verslavende  emoties te helpen opruimen.  
INDIGO  brengt ontzag, stimuleert en inspireert de eigen verantwoordelijkheid. Het symboliseert 
structuur, de focus en de plichtsbesef: bijv. donker blauw-indigo pakken, zakenkleding, 
schooluniformen, etc. 
 
MEDISCH INZETBAAR BIJ: 
Spier-,  gewrichts- en peesontstekingen. Reumatische klachten, artritis, zenuwaandoeningen 
 
COSMETISCH INZETBAAR BIJ: 
Na laser behandelingen, peelings, microdermabrasie, ontharing en anti-cellulite behandeling. 
Vermindert de telomeren van het DNA in de cel om ze terug te brengen  naar een gloednieuwe cel 
die beter in staat is tot deling in nieuwe huidcellen. Indigo lichttherapie verbetert de 
celregeneratie. 
VIOLET  Stabiliseert het zenuwstelsel, relaxeert en kalmeert, activeert het lymfatisch systeem. 
Normaliseert het metabolisme. Violet is psychologisch gerelateerd aan zelfkennis en spiritueel 
bewustzijn. Het wordt altijd beschouwd als een genezende kleur, het stimuleert de eenheid van 
ego en geest. Het is een krachtige kleur en kan beter niet worden gebruikt bij kinderen. Als een 
ontspannen, spirituele kleur het wordt gebruikt in kerken, bij begrafenissen,  in therapeutische 
ruimtes, bejaardentehuizen; het neemt de dagelijkse beslommeringen uit de hoofden van 
mensen. 
 
MEDISCHE INZETBAAR BIJ: 
Relaxatie therapie,  in de bloedcirculatie, niet specifieke pijnen, stress, hoofdpijn, slechte 
concentratie, oedeem 
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COSMETISCHE INZETBAAR BIJ: 
Kalmeert de huid, hydrateert, beschermt tegen vrije radicalen, vermindert roodheid van de huid, 
anti-cellulitis. Kan ondersteunend worden ingezet bij elke andere huidbehandeling als 
ondersteuning en heling. Vermindert tevens vergrote bloedvaten  
 
 
WIT – FULL SPECTRUM Bevat het volledige spectrum 480 – 3400nM 
Bevat alle voornoemde kleuren op een lagere intensiteit. Full Spectrum heeft vele voordelen. Het 
werkt effectief voor wondbehandeling, acne, rosacea, rimpels, abnormale pigmentatie, 
uitzakkende huid, verwijde bloedvaten en het reguleert je stemming, welzijn, energie en slaap  
Stimuleert o.a. de productie van serotonine en melatonine. Therapeutische toepassing: 
winterdepressie. S.A.D. 
 
 
 
 

OXY STERILE SPRAY 
 

Dit is een belangrijk bestanddeel van het BIOPTRON 
lichttherapiesysteem, vooral op het gebied van wondgenezing en 
cosmetica. Zoals u hebt kunnen lezen, helpt gepolariseerd licht om de 
cellulaire activiteit te verhogen door middel van het beïnvloeden van 
de membraan en organellen.  
 
Gekoppeld aan dit proces kan schoon water en zuurstof helpen de cel 
veel sneller en efficiënter te herstellen.  
De Oxy Spray bestaat uit steriel water waar doorheen zuurstof 
bubbelt om het zuurstofgehalte te verhogen. Dus het water en 
zuurstof zijn fysisch gemengd en niet chemisch gebonden. Goed 
gehydrateerde en zuurstofrijke huidcellen geven een fris en jeugdig 
uitziende huid.  
 
Gepolariseerd licht maakt over het algemeen dat welke cosmetica of crème ook wordt toegepast 
op de huid tijdens de licht behandeling,  veel langer en dieper doordringen dan het normaal zou 
doen zonder licht. Daarom is het belangrijk om alleen plantaardige producten voor de behandeling 
met BIOPTRON toe te passen, aangezien andere cosmetica negatieve effecten op mensen kan 
hebben als deze te diep in de huid komen. Afgezien van de zuurstofverrijking en de hydraterende 
eigenschappen van de oxy spray, heeft het een milde desinfecterende werking. 
Zwitserse verfrissende zuiverheid voor gezicht en lichaam!  Uniek, gesteriliseerd, zuurstofrijk 
Zwitserse waterverneveling  voor ultieme verfrissing.  Oxy Sterile Spray is  zuiver water, verrijkt 
met een hoge concentratie zuivere zuurstof. 
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Wat doet Oxy Steriele Spray: 
• Completeert uw dagelijkse huidverzorging met extra hydratatie en zachtheid. 
• Verbetert de huidbehandeling.  
• Fixeert uw make-up 
• ondersteunend de huidfuncties. 
• Verfrist de huid en geeft haar een  jeugdige uitstraling. 
• Kalmeert de huid na het scheren of na blootstelling aan zon. 
• Help je huid te beschermen tegen milieuvervuiling. 

 
Omdat het een cosmetisch product is, kan het, dankzij zijn unieke sterilisatie, worden gebruikt als 
bedekking van kleine wonden en huidbeschadigingen. 
 

Op zichzelf kan Oxy Steriele Spray worden gebruikt wanneer u uw 
huid wilt verfrissen en vitaliseren. In combinatie met andere 
cosmetische producten kan het worden gebruikt al afsluiting  van de 
gezichtsreiniging of als finishing touch van uw dagelijkse 
huidverzorging. Subtiele spraying over make up maakt het een 
perfecte make-up fixatie.  Oxy Steriel Spray is niet alleen geschikt 
voor het gezicht, maar voor het hele lichaam. Spuit  gewoon een dun 

laagje over de huid en laten drogen.  
Oxy Steriel Spray is een uniek, natuurlijk huidverzorgingsproduct geformuleerd om onze huid te 
hydrateren en vitaliseren. Onze huid heeft zuurstof en water nodig om gezond te blijven. In het 
proces van veroudering van hang de vitaliteit van onze huid steeds af van voldoende toevoer van 
zuurstof en water. Een tekort aan zuurstof kan resulteren in een verandering van het metabolisme 
van de huid waardoor de huid ademhaling  vertraagd, wat uiteindelijk voortijdige huidveroudering 
zal veroorzaken. Oxy Steriele Spray kan uw huid helpen om  gezond en mooi te blijven. 
MAAK OXY STERILE SPRAY JE PERMANENTE COMPAGNON.  Oxy Sterile Spray kan worden gebruikt 
waar en wanneer u maar wilt, ongeacht seizoen en weersomstandigheid. 
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Thuis:  
Om uw dagelijkse huidverzorging te voltooien. Je make up te 
perfectioneren.. Voor na het scheren als  after shave, na een wax 
behandeling. 
 
 
Op kantoor: 
Om te verfrissen en te voorkomen dat de huid gaat lijden aan de invloed 
van verwarming en airconditioning. Om uw huid te beschermen tegen 
milieuvervuiling. Om tijdens stressvolle momenten direct een fris en 
jeugdig uiterlijk te geven. 
 
 
In het hotel 
Om de tool-box voor uw persoonlijke hygiëne compleet te maken.  Om 
je make-up stijl te perfectioneren 
 
 
 
In het fitnesscentrum 
Voor het reinigen van eventuele huidverwondingen. Om op te frissen 
tijdens de oefeningen. Om verhoogde hydratatie van de huid te 
verkrijgen. 
 
 
 
In de auto: 
Om uw huid onder alle omstandigheden te hydrateren, schoon te 
maken en te verfrissen. Maar ook om vitaliseren na de reis 
vermoeidheid. 
 
 
In het vliegtuig: 
Om de natuurlijke huidfuncties te ondersteunen tijdens uw reis. Om de 
huid te beschermen tegen uitdrogen. Om extra en snel de hydratatie 
aan te vullen.  
 
Op het strand 
Om de huid te voorzien van extra hydratatie en de zon gestreste huid  
te verfrissen.  Als after-sun koeling . 
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ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
Jaren van ervaring en  onderzoek hebben de positieve effecten van BIOPTRON lichttherapie 

bevestigd en hebben geleid tot het gebruik ervan in 
de behandeling van een breed scala van medische 
aandoeningen. De therapie worden vandaag 
wereldwijd erkend als een nieuwe en innovatieve 
vorm van behandeling  voor preventie en genezing 
van verschillende medische aandoeningen. 
 
 
BIOPTRON AG’s onderzoekers zijn voortdurend 

bezig met experts, onderzoekers en artsen uit vele landen over de kenmerken, eigenschappen en 
therapeutische effectiviteit van BIOPTRON licht therapie. 
BIOPTRON AG telt meer dan  500 wetenschappers, 1.000 klinieken en  5.000 medisch specialisten. 
 
 
KWALITEITSCERTIFICERING 
BIOPTRON AG in-house laboratoria zijn voortdurend bezig met het testen en optimaliseren van 
BIOPTRON apparaten in lijn met de meest recente wetenschappelijke studies uitgevoerd door 
onafhankelijke instellingen. Tegelijkertijd worden BIOPTRON  apparaten verder gecertificeerd 
door erkende, onafhankelijke instellingen. Onze bedrijfsprocessen, waaronder R & D, leverancier 
evaluatie, de levering van onderdelen aan de productie, de lopende controles en de productie van 
alle apparaten voldoen aan de Europese Gemeenschap medische richtlijn 93 / 427EEC alsook met 
specifieke lokale markt regelgeving. 
FDA: 510 (k) goedkeuring voor pijn 
Voor meer informatie, bezoek "510 (k) Premarket Notification Database" Onze 510 (k) nr: K032216 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bioptron.com/media/images/company/certificates/EXCE_DEKRA_ISO9001-2008_EN_2013-07-21.jpg
http://www.bioptron.com/media/images/company/certificates/EXCE_DEKRA_ISO13485-2012_EN_2013-07-21.jpg
http://www.bioptron.com/media/images/company/certificates/EXCE_DEKRA_EEC93-42_EN_2013-07-21-1.jpg
http://www.bioptron.com/media/images/company/certificates/EXCE_DEKRA_ISO13485-2012_EN_2013-07-21.jpg
http://www.bioptron.com/media/images/company/certificates/EXCE_DEKRA_EEC93-42_EN_2013-07-21-1.jpg
http://www.bioptron.com/media/images/company/certificates/EXCE_DEKRA_ISO9001-2008_EN_2013-07-21.jpg
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Bio-Informed therapeutische cosmetica 

Dankzij de hoog kwalitatieve actieve en Bio-Informed vluchtige essences van deze preparaten, 
ondersteunen ze de BIOPTRON kleurentherapie niet alleen, maar leveren ook een aanzienlijke 
bijdrage aan de effectiviteit van de behandeling. Bovendien kunnen alle producten als dagelijkse 
cosmetica worden gebruikt. 

 
 
De unieke synergie van BIOPTRON en Zepter Cosmetics helpt voor het: 
 

• Versterken van de huid 
• Verhoging van stevigheid van de huid 
• Verminderen van fijne lijntjes en rimpels 
• Een betere uitziende huid 

 
 
 
Een speciale mix van krachten en geuren. 
BIOPTRON  Color Light Set voor bio-informatie op drukpunten wordt aangevuld met drie 
superieure hoogwaardige bio-informed cosmetische producten die de huid voorbereiden en de 
huid ontspannen voor een optimale opname en transport van het gekleurde licht en voor 
langdurige  effecten. 
 
De drie producten zijn een noodzakelijke aanvulling op de BIOPTRON Color Light Set voor Bio-
informatie op drukpunten. Ze zijn gemaakt met de fijnste tincturen, extracten en essentiële oliën, 
gemengd om harmonie en balans in uw systeem te brengen. Gemaakt van utsluitend pure, 
natuurlijke ingredienten zoals kokos, maïs en palm kennel, is deze mix van essences en kleuren 
verrijkt met Bio-informatie,  wat de therapie effectiever en aangenaam maakt. 
 
De fluid , gel en cream worden gebruikt overeenkomstig de verschillende programma's speciaal 
voor BIOPTRON  Color Light Set voor Bio-informatie op drukpunten. Zie hiervoor de bijgevoegde 
handleiding in de kleurentherapie set. 
 
De drie producten komen samen in één pakket en kunnen afzonderlijk worden vervangen. 
Om BIOPTRON Color Light Set gebruiken voor Bio-informatie op drukpunten, zijn er speciaal 14 
behandelschema's ontwikkeld. Raadpleeg deze voor het aanbrengen om de beste resultaten uit 
het gebruik van deze bijzondere kleur therapie te krijgen. 
Kan in het huidverzorgingregime zowel in de ochtend als de avond worden aangebracht over de 
huid van het gezicht en/of lichaam. Verdeel het met zachte masserende bewegingen en laat het 
aangenaam verkoelende effect van de gel uw huid ontwaken. 
 
Toegepast bij de Bio-Informed kleurentherapie behandel verdeelt u de gewenste hoeveelheid over 
het te behandelen gebied. 
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BIOPTRON BEHANDEL SUGGESTIES EN PROTOCOLS: 
BIOPTRON lichttherapie stimuleert de huid ook voor een jeugdige uitstraling. Daarbij zorgt het 
gebruik van BIOPTRON lichttherapie, als voorbehandeling en als nabehandeling, voor een 
versnelde en betere heling van andersoortige therapieën  als fillers, microdermabrasie, peels met 
zuren, IPL, laser, microneedling, laser enz. NASA.gov heeft uit zijn studies en testen ontdekt dat 
lichttherapie het helingsproces ondersteund en de cellulaire groei stimuleert. 
De behandeling kan worden geïndividualiseerd per huidtype,-conditie en -kleur. Lichttherapie kan 
hel goed worden ingezet als stand alone behandeling.  
 
 
HOE WERKT HET: 
De energie in onze cellen produceren ATP (Adenosine Tri-Phosphate)) Deze cellulaire energie 
verbetert de cellulaire stofwisseling activiteit. Studies tonen een verbetering van wel 150% in 
celproductie. Licht is  een essentieel onderdeel van reparatie, herstel en heling van onze 
huidgezondheid. 
 
 
VOORBEREIDING OP MEDICHE INGREPEN: 
Ongeacht de anti-aging procedure, voor met het GEEL en FULL SECTRUM licht filter.  

• 4-6x per week, gedurende 2 weken voorafgaand aan de behandeling  
• Tijd: maximaal 10 minuten geel en 10minten Full Spectrum  
• totale dosis per sessie maximaal 50J/cm2 

 
 
 
Herstel en Reparatie na Anti-Aging procedures van de droge en ouder wordende 
huid  ROOD/ORANJE Spectrum. 
 
Protocol: 

• 4 keer per week, gedurende 8-10 weken 
• Tijdsduur:  2 x 10-15 minuten voor elk filter per sessie. 
• De totale dosis per sessie is 25-35 J/cm2.  
• Onderhoud: 6 sessies per maand 
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Herstel en Reparatie na Anti-Aging procedures van de gevoelige en jonge huid 
 ROOD/VIOLET Spectrum. 
 
Protocol: 

• 4 keer per week, gedurende 4-6 weken 
• Tijdsduur:  2 x 10 minuten voor elk filter per sessie. 
• De totale dosis per sessie is 50 J/cm2.  
• Onderhoud: 3 sessies per maand 

 
 
 
 
Herstel en Reparatie na Anti-Aging procedures van de zonbeschadigde huid 
 ROOD, GROEN en INDIGO Spectrum. 
 
Protocol: 

• 4 keer per week, gedurende 12 weken 
• Tijdsduur:  3 x maximaal 7 minuten voor elk filter per sessie. 
• De totale dosis per sessie is 50 J/cm2.  
• Onderhoud: 3 sessies per maand 

 
 
 
Herstel na behandelingprocedure van de vette en/of probleemgevoelige huid 
 ROOD en  BLAUW Spectrum. 
 
Protocol: 

• 4 keer per week, gedurende 12 weken 
• Tijdsduur:  15 min. met het rode filter en 10 minuten voor het blauwe filter. 
• De totale dosis per sessie voor rood is 36 J/cm2. Voor blauw 24J/cm2 
• Onderhoud: 4 sessies per maand 

 
 
 
 
BIOPTRON “Anti-Aging “ Treatment 
 
• Reinig de huid; 
• Stel de lamp in met het BLAUWE filter voor een 

behandeling van 4 minuten; 
• Reinig de huid; 
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• Stel de lamp in met het ORANJE filter voor een behandeling van 8 minuten, OF het GROENE 
filter, ook voor een behandeling van 8 minuten; 

• Breng dagcrème aan en stel de lamp in met het MEDICAL / FULL SPECTRUM filter voor 
gedurende  4 minuten; 

• Crème ter afsluiting  verder in masseren; 
• Remineraliseren. 

 
ORANJE, wanneer de huid gestimuleerd moet worden, rimpels, huidverslapping. 
GROEN, wanneer er sprake is van stress en/of spanning, couperose, donkere kringen. 
 
 
BIOPTRON “Skin Rejuvenation” licht therapie protocol 
Vermindert fijne lijntjes, verbetert huidverkleuringen, stimuleert collageenproductie en de huid zal 
en zachter en steviger uit gaan zien. 
 
Protocol: 

• Oxyspray 
• 10 minuten Light Therape GEEL 
• 3-fasen reiniging 

o Oppervlaktereiniging 
o Dieptereiniging 
o Exfoliatie 

• 10 minuten Full Spectrum  
• Stimulerende massage  
• 10 minuten kleurfilter (bepalen aan de hand van de indicaties) 
• Aangepast masker  
• Treat en recover met een serum of een herstellende cream 
• Beschermen met SPF en/of remineralsieren 
• Lichttherapie 3 keer per week, gedurende 4-6 weken 

 
 
BIOPTRON treatment per conditie. Hierbij kiest u de kleur die het beste de te 
behandelen conditie ondersteund. 
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KLEUREN LICHTTHERAPIE BEHANDELING DOOR TOEPASSING VAN   
BIO-INFORMATIE  
Bio-informatie  is het proces van het balancering en het verbeteren van je lichaamsenergie door 
de interactie van licht en kleur. Gedurende de BIOPTRON kleuren licht therapie, transformeren  
hoog gekwalificeerde, gekleurde, glasfilters,  impulsen door een interactie van kleur, licht en 
essences die  een harmoniserend regenererend en verhelderend effect hebben op je welbevinden. 
 
De set bestaat uit zeven glas Bio-Informed kleurenfilters: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo 
en  violet en drie Bio-Informed cosmetische producten: Christal Cream, Light Fluid en Balancing 
Gel. Deze kunnen worden ingezet voor  de 14 behandelschema’s binnen de vijf programma's. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 -  KRACHT VAN DE WEERSTAND  

Schema 1: Support je kracht van weerstand 
 
2 – ENERGIE RESERVES  

Schema 1: Lusteloosheid 
Schema 2: Slechte concentratie en slecht geheugen 
Schema 3: Herstel van het innerlijk harmonie 

 



 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIOPTRON  Werkboek -                       Zepter Belgium 2019  #12                                                 pagina  39 
 

3 – INNERLIJK WELBEVINDEN  
Schema 1: Innerlijke balans 
Schema 2: vitaliteit / sprankeling 
Schema 3: ontspanning en vrijlaten angst 
Schema 4: deblokkeren 
Schema 5: goede nachtrust 

 
4 – STOFWISSELING  

Schema 1: afvoeren en zuiveren 
Schema 2: spijsvertering 

 
5 – HUID- EN LICHAAMSWEEFSEL  

Schema 1: huidproblemen zowel gelaat als lichaam 
Schema 2: zwaar gevoel in de benen 
Schema 3: Looking good 
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WONDHELING: 

  

 Na trauma / operatie 
Brandwonden 
Vaccinatie 
Open been 
Decubitus/doorliggen 

 

 
PIJN IN GEVAL VAN: 

 
AANBEVOLEN TIJD 4-10 MIN    

 
AFSTAND 10 CM. 

Reumatologie Osteoartritis 
Reumatoïde Artritis 
Artrose 

 

Fysiotherapie Lage rugpijn 
Schouder en nek pijn 
Carpaal tunnelsyndroom 
Bewegingsapparaat 
Littekenweefsel 

 

Sportmedicatie  weke delen  
blessures van spieren 
pezen en ligamenten 
Spierspasmen 
Verstuiking / Verrekking 
Kneuzingen 
Peesontsteking  
Ligament- en spierscheuring 
Tennisarm 

 

   
DERMATOLOGISCHE 
AANDOENING 
EN HUIDPROBLEMEN 

AANBEVOLEN TIJD   4-10 
MIN.           

AFSTAND 10 CM. 

 Atopische dermatitis 
Psoriasis 
Herpes Simplex 
Herpes Zoster 
Bacteriële infecties 
Acne 
Acne Rosacea 

 

Ondersteunende Therapiebehandelingen 

Aanbevolen tijd: 4-10 min -  Afstand ca. 10 cm. 
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Slijmvliesletsel 
 

KINDERGENEESKUNDE   
 Huidaandoeningen 

endogene eczeem 
Luchtweginfecties 
Allergische ademhaling 
aandoeningen 
Skeletspieren 
Neurologsiche aandoeningen 
Bewegingsapparaat 

 

   
   
 
 

  

NIEUWGEBORENEN   
Huidaandoeningen zoals: 
 

- Flebitis (aderontsteking) 
- Decubitus (doorliggen) 
- Intertrigo (smetten)  
 

 

Seizoensgebonden 
Aandoeningen 

 DUUR EN AFSTAND 

Typische winterdepressie 
symptomen 
 
 
 
 

Chronische vermoeidheid 
lage motivatie 
Slaapstoornis 
Overdreven slaperig 
Algehele zwakte 

Bij 20 -   40 min.     20 cm. 
Bij 40 -   60 min.     30 cm. 
Bij 60 - 120 min.     40 cm. 
 
 

BIOPTRON LICHT THERAPIE STAP VOOR STAP  
 
Stap 1 
 
 

  

 
Stap 2 
 

  

 
Stap 3 
 

  

   
 
Stap 4 
 

  

 
 

Behandeling bij kinderen onder de 6 jaar dienen te worden gedaan  onder toezicht van een specialist. 
Niet in de ogen.  Gebruik oogbescherming. 

Zowel voor als na de behandeling het apparaat schoonmaken  met een zachte doek, bevochtigd 
met 70% ethanol. Reinig het gebied wat behandeld moet worden. Bij open wonden alle zalf e.d.  
 

Richt het licht (90o)  op de te behandelen plek en respecteer de geadviseerde afstand. 
Beweeg het apparaat niet tijdens de behandeling. Grote gebieden kunt u behandelen door 
punt voor punt te bestralen tot het hele gebied is behandeld. 

Pas de BIOPTRON behandeling een tot 2x per dag toe, bijvoorbeeld in de ochtend en in de avond 

Pas BIOPTRON lichttherapie 4-10 min. toe. Zie de aanbeveling ofwel wat de specialist aan-
beveelt. Herhaal bovenstaande stappen bij elk gebied wat opnieuw behandeld moet worden. 
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WIT – FULL SPECTRUM 
VBevat het v olledige spectrum 480 – 3400 nM en is dus voort alles inzetbaar. Het stimuleert o.a. 
de productie van serotonine en melatonine. Therapeutisch inzetbaar voor winterdepressie, S.A.D.  
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V) BIOPTRON spreekt van  non-pharmacological medical device terwijl het een  medical 

treatment is. Hoe verklaart u dit? 
A) Er is geen sprake van inname van medicijnen of  chemische substanties. BIOPTRON Light 

Therapy stimuleert de  natuurlijke,  lichaamseigen capaciteit  en zorgt voor versnelling van 
wondgenezing en pijnbestrijding. 

 
V) Zijn er contra-indicaties voor het gebruik van BIOPTRON Lichttherapie? 
A) BIOPTRON Lichttherapie Systemen worden al meer dan 15 jaar gebruikt en heeft tot nu 
………….toe geen nadelige bijwerkingen vertoond. 
 
V) BIOPTRON zegt: in tegenstelling tot laserlicht wordt BIOPTRON licht niet gekenmerkt door 

tijdelijk of ruimtelijk gesynchroniseerde lichtgolven,  wat betekent dat? 
A) Dit betekent dat de golf toppen en dus de lichtintensiteit niet zal toenemen of afnemen 
 
 
V) Wat betekent dat Bioptron Licht is out of phase licht? 
A) Het licht is van een relatief kleine, maar efficiënte dichtheid van 2,4 J/cm2 en kan zonder 

problemen gedurende langere tijd worden gebruikt met volledige weefselreactie,  zonder 
risico op schade aan het weefsel. 

 
V) De voorgestelde BIOPTRON toepassing site (s) geven een paar opties. Betekent dit dat deze 

plekken behandeld dienen te worden bij deze indicaties? 
A) Beide soorten behandelingen kunnen worden gebruikt. In het geval van wondgenezing, 

pijnbehandeling etc.,  behandel je de betreffende plekken. De genoemde applicaties zijn 
slechts voorbeelden. 

 
V)  BIOPTRON en Mesotherapie. In de trainingvideo wordt gesproken over 5 min. blauw en 5 

min. medisch licht. Wat wordt hier bedoeld? 
A) Bioptron licht wordt gebruikt als voor én als  nabehandeling bij elke Anti-Aging en Beauty 

behandeling en dus ook bij mesotherapie.  Het blauwe licht kalmeert de huid en het 
inzetten van het medische filter verbetert op alle niveaus waaronder de circulatie met als 
gevolg een betere opname van de meso coctails.                                                                       
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V) Wat betekent immuno modulatie? 
A Aanpassing van de  immuniteit 
 
V) Wat betekent “low energy density / Lage energie dichtheid” 
A) BIOPTRON licht heeft een lage energie dichtheid met een gemiddelde van 2,4 J/cm2  en  

behandelt met constante, standvastige  intensiteit. Deze energiedichtheid heeft 
biostimulative effecten. 

 
V) BIOPTRON heeft Biostimulatieve effecten. Wat betekent dit? 
A) Het  stimuleert en moduleert herstellende en regeneratieve processen en processen van 

het menselijk afweersysteem. Het werkt op een natuurlijke manier door het herstellend 
vermogen van het lichaam te ondersteunen en helpt het lichaam daarmee het eigen heling 
potentieel te benutten. 

 
V) Wat betekent polarisatie? 
A) Dit betekent dat de golven bewegen op parallelle vlakten.  
 
V) Wat betekent polychromie? 
A) BIOPTRON Licht is polychromatisch licht. Dit betekent dat het niet slechts één golflengte 

bevat (zoals laserlicht), maar een breed bereik heeft inclusief zichtbaar licht en een deel 
van het infrarode bereik.  Belangrijk:  BIOPTRON Licht bevat geen UV-straling! 

 
V) Wat betekent incoherentie? 
A) In tegenstelling tot laserlicht is BIOPTRON Licht incoherent. Dit betekent dat de lichtgolven 

niet gesynchroniseerd zijn. 
 
V)  Op welke medische gebieden kan BIOPTRON Lichttherapie worden gebruikt? 
A) Voor gespecificeerde medische indicaties op het gebied van Wondgenezing en  
 Pijnbehandeling. 
 
V) Bij wondgenezing: Voor welke soort wonden kan de Lichttherapie worden gebruikt? 
A) Bij beenzweren, voor decubitus , brandwonden, wondgenezing na operaties en trauma . 
 
V) Voor welke soort pijn kan BIOPTRON Lichttherapie worden gebruikt? 
A) o.a. Bij pijn gerelateerd aan reuma, fysiotherapie en sportgeneeskunde. 
 
V) Dient eerste een arts te worden geraadpleegd  voor het gebruiken van BIOPTRON  
A) In geval van medische indicaties is het advies ja. 
 
V) Wat is het voordeel van een lage energiedichtheid? 
A) Een lage energiedichtheid heeft een stimulerend effect op de cellen zonder thermische 

effect. 
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V)  Wat is de golflengte van het BIOPTRON Licht? 
A) De golflengte van BIOPTRON Licht is 480 – 3400 nm – het is een combinatie van het 
………….zichtbare gedeelte van het elektromagnetische spectrum en nagenoeg infrarood licht. 
 
V) Hoe moet ik BIOPTRON Lichttherapie toepassen? 
A) Bij elk apparaat is een gedetailleerde gebruiksaanwijzing bijgevoegd. Leest u deze 

aandachtig en volg de instructies die hierin voor de toepassing worden beschreven. Ook dit 
werkboek geeft u veel handvatten. 

 
V) Wat is de duur van een therapiesessie en hoe vaak dient deze te worden toegepast? 
A) Eén sessie duurt 4 tot 10 minuten en kan één tot twee keer per dag worden toegepast.  

U kunt echter nooit overdoseren dus wanneer u het vaker wilt toepassen is dat ook geen  
probleem. Alle beetjes helpen dus ook wanneer dagelijkse toepassing niet kan is dat geen 
probleem maar. De duur van de gehele behandelperiode is afhankelijk van verschillende 
factoren, zoals de reden van de behandeling en de conditie van het te behandelen gebied. 
Raadplees uw leverancier in geval van twijfel   

 
V) Wat is het voordeel van Incoherent (onsamenhangend)  licht, t.o.v. coherent (laser) 
A) Incoherent licht betekent dat het licht veilig is met een optimale penetratie zonder risico 

op beschadiging van de weefsels. Ook is er geen weefsel weerstand bij een dergelijk type 
licht, ook niet op langere termijn  of  bij langere/langduriger  behandeling. 

 
 
V) Wat te doen als iemand SPF op zijn huid heeft 
A) SPF reageert op het blokken van bepaalde licht / energie UV golflengtes. Dankzij het 

breedspectrum van het  BIOPTRON licht, zal het hoe dan ook de huid penetreren en de 
gunstige medische effecten veroorzaken en de preventie effecten stimuleren 

 
V) Als een (relatieve) contra-indicatie lees ik herpes solaris, terwijl mijn ervaring juist het 

tegenovergestelde is en kijkend naar applicatieveld / dermatologische aandoeningen daar 
zie ik  het wel als indicatie. 

A) Dit is meer een een regelgeving ten aanzien van UV-straling omdat er mensen zijn die op  
elke vorm van licht kunnen reageren. 

 
 
V) Hoe dient het te behandelen gebied te worden voorbereid voor een therapiesessie? 
A) Het te behandelen gebied dient schoon en onbedekt te zijn**. Bij het behandelen van open 

wonden dienen verbanden te worden verwijderd en dient de gebruikelijke wondverzorging 
plaats te vinden alvorens de BIOPTRON lichttherapie toe te passen (uiteraard onder 
toezicht van een arts). 

 
V) Wat is de relatie tussen UNIFONTIS en BIOPTRON 
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A) Unifontis is een zelfstandige kliniek waar BIOPTRON light therapie wordt gebruikt in de 
dagelijkse bedrijfsvoering. 

V) Stap één is het schoonmaken van het gebied met 70% ethanol, geldt dit voor het te 
behandelen gebied? 

A)  De 70% ethanol wordt gebruikt voor het reinigen van het apparaat. Voor de behandeling 
van de huid gebruikt u bij voorkeur BIOPTRON Oxy steriele Spray. 

 
V) Wat wordt bedoeld met: Decreases  the telomeres of DNA in the cell to essentially bringing 

it back to a stem cell-like  state so that it can divide and create  new skin cells. Vertaald:  
Vermindering van  de telomeren van het DNA in de cel om hem terug te brengen naar een 
stamcel-achtige toestand, zodat het kan nieuwe huidcellen kan maken. 

A) Een telomeer is een reeks zich  herhalende nucleotide (bouwstenen van het DNA en RNA) 
aan elk uiteinde van een chromosoom. De telomeer beschermt  het einde van het 
chromosoom tegen verslechtering of samengaan met naburige chromosomen. 
Na verloop van tijd, als gevolg van celdeling, wordt de telomere korter. Verkorting van 
telomeren brengt veroudering, degeneratie en ziekten met zich mee. De telomeren 
worden terug aangevuld c.q. versterkt, door een enzym, het telomerase reverse 
transcriptase. 
Studies tonen dat telomeren en telomerase hoofdbestanddelen zijn  van het stamcel 
"ontsteking" mechanisme en er voor zorgt dat de veroudering vertraagd. 

 
V) Wordt de BIOPTRON Lichttherapie enkel gebruikt door medisch professionals of ook door 

eindgebruikers? 
A) BIOPTRON Lichttherapie Systemen worden zowel door medisch professionals als 

eindgebruikers thuis gebruikt. Er zijn drie verschillende typen apparaten verkrijgbaar, om te 
zorgen voor de best passende oplossing voor elke behoefte – voor zowel de medisch 
professionals als voor de thuisgebruikers. 

 
V) Wat betekent immuno modulatie? 
A Aanpassing van de  immuniteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIOPTRON  Werkboek -                       Zepter Belgium 2019  #12                                                 pagina  58 
 

 
 
 
ZEPTER BEDRIJFSINFORMATIE - BIOPTRON AG, SWITZERLAND 
In 1996 fuseerde BIOPTRON met Zepter International, een in Zwitserland gevestigde 
multinationale onderneming die topkwaliteit consumptiegoederen produceert, verkoopt en 
distribueert in de volgende gebieden: medische, cosmetica, luxe, huis Kunst en Thuiszorg. 
BIOPTRON AG behoort tot Medical Division Zepter dat een scala aan klinisch getest en 
gecertificeerd medische hulpmiddelen en producten biedt voor de gezondheidszorg. 
BIOPTRON AG levert een uniek, gepatenteerd en effectief licht therapie systeem. 
 
Door aansluiting bij BIOPTRON AG, profiteer je tegelijk van de support van ZEPTER 
INTERNATIONAL, wereldwijd bekend voor zijn:  
 

• First-class producten 
• Continu ontwikkeling 
• High-quality service 
• Wereldwijde aanwezigheid in meer dan 40 landen, verdeeld over 5 continenten 
• Meer dan  320.000 m2 of business space 
• Meer dan  500 distributie centers over de hele wereld 
• Efficiënte  logistiek 

 
Met BIOPTRON AG kun je beschikken over INNOVATIEVE PRODUCTEN alom geprezen voor hun: 
 
•    Ongeëvenaard leiderschap 
•    Exclusiviteit 
•    Ongeëvenaarde Zwitserse kwaliteit 
•    Concurrentievermogen 
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DE ZEPTER GROUP OMVAT: 

• 7 Fabrieken 
• 320,000 m2 business space 
• Verdeeld over 5 continenten en 40 landen 
• Over 130.000 consultanten 
• Jaarlijks meer dan 65.000,000 deelnemers aan presentaties 
• Meer dan  80.000,000 tevreden gebruikers 
• Meer dan 760.000,000 verkochte  producten 

 
 
ONZE MISSIE 
BIOPTRON AG is vandaag een van de meest toonaangevende fabrikanten van lichttherapie 
apparaten in de wereld. Ons bedrijf hecht waarde aan lange termijn diepgaand onderzoek en 
ontwikkeling, alsook de productie van unieke medische hulpmiddelen – het BIOPTRON 
Lichttherapie System. 
Ons doel is om onze positie als marktleider te verstevigen en het bevorderen van de internationale 
acceptatie van lichttherapie door de constante toepassing van innovatieve oplossingen en 
ontwikkelingen. Sinds de fusie met Zepter International, zij al meer dan 3 miljoen apparaten in 
geslaagd te voldoen aan hun gebruikers. 
 

LEEF GEZOND – LEEF LANGER. 
 
 
WETENSCHAP EN ONDERZOEK 
Jarenlange ervaring en onderzoek hebben de positieve effecten van BIOPTRON Lichttherapie 
bevestigd en hebben geleid tot een breed scala van toepassingen in tal van gebieden van de 
geneeskunde. Het wetenschappelijk team van BIOPTRON AG is continu bezig met experts, 
onderzoekers en artsen in veel landen met het 
oog op de kenmerken en de therapeutische 
effectiviteit van BIOPTRON Lichttherapie 
onderzoeken. 
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Wetenschappelijke lijst met referenties 
 
Artsen en specialisten van over de hele wereld bevelen het gebruik aan van  BIOPTRON Licht 
Therapie. 
Op de volgende pagina’s  een overzicht van alle referenties, gekoppeld aan het onderzoeksgebied 
 
Basic Onderzoek 
T.Kubasova, M.Horvath, K. Kocsis and M.Fenyö: Effect of visible light on some cellular and immune 
parameters. Immunology and Cell Biology, 1995, 73; 239-244.  
M.Fenyö, J.Mandl and A.Falus: Opposite effect of linearly polarized light on biosynthesis of 
interleukin-6 in a human B lymphoid cell line and peripheral human monocytes. Cell Biology 
International, 2002, 26(3); 265-269.  
T.Kubasova, M.Fenyö, Z.Somosy, L.Gazso and I.Kertesz: Investigations on biological effect of 
polarized light. Photochemistry and Photobiology, 1988, 48; 505-509. 
P.Bolton, M.Dyson and S.Young: The effect of polarized light on the release of growth factors from 
the U-937 macrophage-like cell line. Laser Therapy, 1992, 2(3); 33-37.  
I.Kertesz, M.Fenyö, E.Mester and G.Bathory: Hypothetical physical model for laser dissimulation. 
Optics and Laser Technology, 1982, 16; 31-32.  
K.A.Samoilova, K.D.Obolenskaya, A.V.Vologdina, S.A.Snopov and E.V.Shevchenko: Single skin 
exposure to visible light induces rapid modification of entire circulation blood - 1. Improvement of 
rheologic and immune parameters. Progress in Biomedical Optics/Proceedings of Low-Power Light 
on Biological Systems, 1998, IV; 90-103.  
J.E.Roberts: Visible light induces changes in the immune response through an eye-brain 
mechanism (photoneuroimmunology), Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology, 
1995, 29(1); 3-15.   
 
Wondheling 
L.Medenica and M.Lens: The use of polarised polychromatic non-coherent light alone as a therapy 
for venous leg ulceration. Journal of Wound Care, 2003, 12(1); 37-40.  
S.Monstrey, H.Hoeksema, H.Saelens, K.Depuydt, M.Hamdi, K.Van Landuyt and P.Blondeel: A 
conservative approach for deep dermal burn wounds using polarised-light therapy. British Journal 
of Plastic Surgery, 2002, 55; 420-426.  
P.Iordanou, G.Baltopoulos, M.Giannakopoulou, P.Bellou and E.Ktenas: Effect of polarized light in 
the healing process of pressure ulcers. International Journal of Nursing Practice, 2002, 8(1); 49-55.  
S.Monstrey, H.Hoeksema, K.Depuydt, G.Van Maele, K.Van Landuyt and P.Blondeel: The effect of 
polarized light on wound healing. European Journal of Plastic Surgery, 2002, 24(8); 377-382. 
Invited commentary: W.Vanscheidt, The effect of polarized light on wound healing. European 
Journal of Plastic Surgery, 2002, 24(8); 383.  
Colic MM, Vidojkovic N, Jovanovic M, Lazovic G. The use of polarized light in aesthetic surgery. 
 Aesthetic Plast.Surg.  2004;28(5):324-7. 
Tomashuk IP, Tomashuk II. [Clinical efficacy of alprostan in combination with "BIOPTRON-II" rays 
and iruxol-miramistin in the treatment of the diabetic foot complicated by atherosclerosis]. 
 Klin.Khir.  2001;(8):49-51   
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Pijnbehandeling: 
M.F.Ballyzek, V.Vesovic-Potic, X.He, A.Johnston: Efficacy of polarized, polychromatic, non-coherent 
light in the treatment of chronic musculoskeletal neck and shoulder pain. Unpublished material, 
BIOPTRON AG, Wollerau, Switzerland (2005). 
Stasinopoulos D. The use of polarized polychromatic non-coherent light as therapy for acute tennis 
elbow/lateral epicondylalgia: a pilot study. Photomedicine and Laser Surgery 2005;23(1):66-69. 
D.Stasinopoulos, I.Stasinopoulos and M.I.Johnson: Treatment of carpal tunnel syndrome with 
polarized polychromatic noncoherent light (BIOPTRON light): a preliminary, prospective, open 
clinical trial. Photomedicine and Laser Surgery, 2005;23(2):225-228. 
I.Stasinopoulos: Report of the rheumatology and rehabilitation centre. Unpublished material, 
Greece (1990). 
Lymans'kyi I, Tamarova ZA, Huliar SO. [Suppression of visceral pain by action of the low intensity 
polarized light on acupuncture antinociceptive points].  Fiziol.Zh.  2003;49(5):43-51.   
 
Dermatologie  
Aronis, A.Braziotis, K.Kafouros, N.Pagratis, Th.Papakostas and 
P.Venetsanos: The action of visible polarized light on skin 
diseases. Poster presentation at the 18th International 
Congress of Dermatology, New York, USA (1992). 
Bartos Z.; The use of the BIOPTRON Light Therapy System in 
the treatment of skin disorders; Kiskunfélegyháza City Hospital 
and Polyclinic Department of Dermatological and Venerreal 
Diseases; Experience report; Hungary (2004). 
Charakida Aikaterini, Deaton Edward D. Charakida Marietta, Mouser Paul et al.; Phototherapy in 
the Treatment of Acne Vulgaris. What is the Role?; Am J Clin Dermatol; 5(4):211-216(2004).  
 
Kindergeneeskunde 
Burkin IA, Okateyev VS, 2004. The use of BIOPTRON Light Therapy in the treatment of children 
with musculoskeletal injuries. Clinical Experience Report. Traumatology Department, Sperandsky; 
Municipal Children's Hospital, Moscow, Russia. 
Cerná O. The BIOPTRON Light Therapy in the life support and intensive care unit, Abstract, 
Congress Proceedings, Prague, Czechoslovakia 2005. 
Khan MA, 2001, Report on use of BIOPTRON polychromatic incoherent polarized light in 
paediatrics, Experience Report. Russian Scientific Centre of Reconstructive Medicine and 
Balneotherapy, Moscow, Russia. 
Khan MA, Erdes SI. Clinical efficiency of BIOPTRON polychromatic polarized light in the treatment 
of atopic dermatitis and frequent respiratory diseases in 
children, Allergology and Immunology in Paediatrics, N3 (14), 
September 2008.  
 
SAD (seizoensaandoeningen) 
Avery DA, Kizer D, Bolte MA et al.: Bright light therapy of 
subsydromal seasonal affective disorders in the workplace: 
morning vs. afternoon exposure. Acta Psychiatrica Scandinavica 
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2001; 103:267 -274. 
Eastrnan Cl, Young MA, Fogg LF, Liu L, Meaden PM: Bright light treatment of winter depression: a 
placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: BB3 - 889. 
Lam RW and Levitt A: Canadian Consensus Guidelines for the Treatment of SAD, A Summary of the 
Report of the Canadian Consensus Group on SAD, Can J Diagnosis 1998; Suppl. 1 - l5. 
Lee TM, Chan CC: Dose-response relationship of phototherapy for seasonal affective disorder: a 
meta 
 
Certificaten 
1. Certificate for Quality Assurance (EN ISO 9001) 
2. Certificate for Quality Assurance (EN ISO 13485) 
3. Certificate for the Quality Assurance System (directive 93/42/EEC) Cleared by the FDA. 
Voor meer informative verwijzen wij naar "510(k) Premarket Notification Database"Our 510(k) No: 
K032216 
 
BIOPTRON AG  Zepter’s BIOPTRON factory certificates 
DEKRA certificate for quality control: EN ISO 9001:2008 - EN ISO 13485:2012 + AC:2012 
DEKRA certificate for medical devices which comply with Annex II, Section 3 of 93/42/EEC (Notified 
Body ID 0124) 
Declaration of conformity from DEKRA (European notified body) for all products, issued in 2013 
(21.07.2013) 
Wetenschappelijke publicaties aangaande effect van licht op het lichaam 
 
T.Kubasova, M.Horvath, K. Kocsis and M.Fenyö: Effect of visible light on some cellular and immune 
parameters. Immunology and Cell Biology, 1995, 73; 239-244. 
T.Kubasova, M.Fenyö, Z.Somosy, L.Gazso and I.Kertesz: Investigations on biological effect of 
polarized light. Photochemistry and Photobiology, 1988, 48; 505-509. 
I.Kertesz, M.Fenyö, E.Mester and G.Bathory: Hypothetical physical model for laser dissimulation. 
Optics and Laser Technology, 1982, 16; 31-32. 
 
 
 
Onderwerp: NEW DEKRA Certificates for Bioptron / EC Certificate and EN ISO 13485:2012 + AC: 2012 and 
ISO 9001:2008  Urgentie: Hoog 

Dear Partners, We are pleased to announce that we have successful passed DEKRA Audit for Bioptron. 
Please find attached our new Certificates: EC Certificate and EN ISO 13485:2012 + AC: 2012 valid till 
September 14th, 2018 And ISO 9001:2008 valid till July 20th, 2019 
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