
Svetlobna terapija Bioptron  

Svetlobna terapija Bioptron je terapija s polarizirano, polikromatsko, inkoherentno svetlobo brez UV 

sevanja. 

Svetlobna terapija Bioptron deluje na naraven način, tako da vzdržuje sposobnost regeneracije telesa 

in mu pomaga sprostiti njegov zdravilni potencial. Eden od osnovnih mehanizmov delovanja 

svetlobne terapije je fotobiološki učinek, katerega osnovna naloga je informacijski vpliv na molekule 

biološko aktivnih snovi. Molekule biološko aktivnih snovi imajo sposobnost absorbiranja svetlobe s to 

valovno dolžino in prenašanja energije na druge molekule, ki svetlobe ne absorbirajo. 

Zdravilni učinki: 

 harmonizira procese presnove,  

 krepi imunski sistem,  

 vzpodbuja procese regeneracije,  

 vzpodbuja zdravljenje celotnega organizma.  

Kaj je svetloba BIOPTRON? 

Sistem za terapijo s svetlobo BIOPTRON je po vsem svetu patentirana medicinska naprava za terapijo 

s svetlobo s posebno optično enoto, ki oddaja svetlobo, podobno delu spektra elektromagnetnega 

sevanja, ki ga v naravi oddaja Sonce, vendar brez UV sevanja. Terapija s svetlobo BIOPTRON deluje 

naravno s spodbujanjem zmožnosti telesa za regeneracijo in ponovno vzpostavitev ravnovesja, torej 

pomaga telesu sprostiti njegove lastne možnosti zdravljenja. Ko doseže tkiva, svetlobna energija 

pospešuje proces biostimulacije (kar pomeni, da spodbuja različne koristne biološke procese v 

organizmu in s tem krepi funkcije telesa). 

BIOSTIMULATIVNI UČINKI 

Svetloba BIOPTRON ima biostimulativne učinke: z osvetljevanjem kože spodbuja znotrajcelične 

strukture in molekule, občutljive za svetlobo. To sproža verižne reakcije v celicah in tako imenovane 

sekundarne odzive, ki niso omejeni samo na osvetljeni del kože, ampak lahko zajamejo celo telo. 

 

SPLOŠNE KORISTI 

Terapija s svetlobo BIOPTRON lahko: 



 izboljšuje mikrocirkulacijo,  

 harmonizira procese presnove,  

 okrepi človekov obrambni sistem,  

 spodbuja regenerativne in popravne procese v celotnem organizmu,  

 pospeši celjenje ran,  

 odpravlja ali lajša bolečine.  

Izredne lastnosti sistema BIOPTRON omogočajo, da njegova svetloba prodre ne le do kože, pač pa 

tudi v tkiva pod kožo. Tako koristni učinki svetlobe BIOPTRON niso omejeni le na osvetljeno površino 

kože, pač pa koristijo celotnemu organizmu. 

BIOPTRON SVETLOBA V KOZMETIKI 

Bioptron svetloba podpira odpravljanje številnih nevšečnosti, kot so gube, herpes, akne, pospeši 

prekrvavitev kože, pore se stisnejo, stabilizira izločanje loja, poveča se elastičnost kože in izboljša 

izgled kože ... Je popolnoma neškodljiva svetloba iz vidnih žarkov in lahko ogretih infra rdečih žarkov, 

ki delujejo tudi 1-2 centimetra pod površino kože.  

 aktivira celične funkcije, pospeši celično presnovo in koža se sama regenerira  

 zdravilen učinek ima pri alergijah, infekcijah  

 zdravljenje aken, luskavice, herpesa  

 stimulira nastanek fibroblastov, celic, ki tvorijo kolagen  

 koža postane prekrvavljena, zmanjša se globina gub, izboljša se tonus kože, zmanjšajo se 

pore  

 pospeši celjenje epitelijskih defektov in ran, opeklin, brazgotin  

 deluje na zmanjšanje bolečin pri izvinih, nategu vezi v kolenu, v gležnju, mišicah in poškodbah  

 zelo učinkovito pri glavobolu in migreni  

 nima stranskih učinkov  

 dolžina zravljenja je po potrebi od nekaj dni do več mesecev  



 

KAKO VAM LAHKO POMAGA TERAPIJA Z BIOPTRON SVETLOBO? 

1. Lajša bolečine 

V vratu, ramenih, hrbtu, pri športnih poškodbah. Krepi mišice in poveča gibčnost telesa, sprošča.  

2. Spodbuja obnovo tkiva (celjenje ran) 

Ureznine, podplutbe, odrgnine, opekline, preležanine, pooperacijske rane, razjede na spodnjih 

okončinah  

3. Učinkuje estetsko 

Zmanjšuje znake staranja kože, povečuje učinek kozmetičnih preparatov.  

BIOPTRON barvna terapija  

SVETLOBA IN BARVE SO BISTVENEGA POMENA ZA NAŠE TELO IN DUŠO 

Barvna terapija je način uporabe barv in svetlobe za uravnoteženje in izboljšanje naših glavnih 

telesnih energetskih centrov. Barvna terapija deluje na holističnem nivoju, učinkujoč na um, telo in 

duha. Poznavajoč zdravilne učinke barv na organizem, je bila BIOPTRON Pro 1 barvna terapija razvita 

v smislu idealnega dopolnjevanja vašega dobrega počutja in zdravja. BIOPTRON Pro 1 barvni filtri 

najvišje kakovosti nudijo briliantno intenzivnost barv in dovoljujejo prehod samo želenega dela 

barvnega spektra, odbijajoč preostanek svetlobe.  

 


