BIOPTRON HYPERLIGHT-TERAPI: DEN MEDICINSKE OPLØSNING TIL BEKÆMPELSE MOD VIRUS
Vores bidrag Cl kampen mod COVID-19
CivilisaConen er i en sundhedkrise! Usund livssCls, såvel som en øget aldrende befolkning har
resulteret i en dramaCsk sCgning i forskellige helbredsClstande og er blevet en stadigt sCgende byrde
for vores sundhedsvæsen. DeWe kunne ikke være mere tydeligt, når vi ser på den dårligt forberedte
sundhedssektor i forhold Cl klare COVID 19 pandemien.
At styrke befolkningen Cl selvpleje er en yderst vigCgt nødvendighed.
Bioptron AG er et veletableret schweizisk ﬁrma, der er specialiseret inden for medicin og
sundhedspleje, der i de sidste 30 år har leveret sikker, ikke-invasiv og eﬀekCv medicinsk Hyperlightterapi Cl forebyggelse og behandling af sygdomme og forbedring af liv . Bioptron AG er medlem af
Zepter-gruppen.
Bioptron Hyperlight Therapy System er
EN SCHWEIZISK-PRODUCERET MEDICINSK ENHED
PATENTERET TEKNOLOGI
KLINISK TESTET, BEVIST & CERTIFIERET på en lang række medicinske Clstande
OVER 2,5 MILION ENHEDER I BRUG PÅ VERDENSPLAN
REGISTRERET SOM MEDICINSK ENHED I:
EUROPA (93/42 / EØF)
AUSTRALIEN (TGA-CERTIFIKAT)
CANADA (HC CERTIFIKAT)
USA (FDA (510 (K))
Bioptron Hyperlight-terapi forstærker immunsystemet, øger kapaciteten Cl at bekæmpe sygdomme
og fremskynder regeneraCon.
BIOPTRON Hyperlight-terapi er en unik metode Cl immunmodulering. Det understøWer vores krop i
Clfælde af immundepression, for eksempel i en post-operaCon periode, hos onkologiske paCenter
eller i Clfælde af Cdligere lukvejssygdomme - i de situaConer, hvor immunsystemet påvirkes og ikke
er i stand Cl at beskyWe organismen Clstrækkeligt. Bioptron Hyperlight-terapi er også med succes
blevet brugt som en konjunkCv terapi Cl eﬀekCvt at styrke immunforsvaret og støWe kampen mod
enhver sygdom.
COVID-19 provokerer en immunsuppressiv Clstand og forværrer forskellige patologier, som i anden
sammenhæng ikke ville have større konsekvenser. Og uden en Clgængelig kur, reagerer befolkningen
desperat med strengere hygiejne ruCner og beskyWer sig selv med isolaCon eller ved at bruge masker.

Den bedste beskyWelse og eller forebyggelse er at styrke immunforsvaret, som hjælper kroppen Cl
eﬀekCvt at bekæmpe vira og bakterier. DeWe er især vigCgt for skrøbelige og svage personer som
allerede lider af eksisterende kroniske Clstande, der komplicerer deres helbredsClstand og inviterer
infekConer med andre vira eller bakterier, Cl at forværre deres medicinske Clstand.
Bioptron Hyperlight Therapy - klinisk testet, velafprøvet og cerCﬁceret schweizisk medicinsk udstyr sCmulerer produkConen af speciﬁkke cytokiner (små molekyler, der fungerer som budbringere
mellem immunceller), der akCverer den cellulære immunitet, hvilket øger det anCvirale og det
anCbakterielle forsvar af menneskets legeme. Bioptron Hyperlight Therapy normaliserer også andre
blodindekser (antal leukocyWer, niveau af inﬂammatoriske markører og immunoglobuliner), som
bidrager Cl at opretholde et stærkt og eﬀekCvt immunsystem. Kun opCmeret forsvar vil sikre mere
eﬀekCv og en succesrig kamp mod eksterne patogener!
I leukocyWer og andre celler modellerer Bioptron Hyperlight Therapy DNA-syntese for at Clpasse
immunresponsen Cl en anCgen sCmulus. Nogle cellulære mekanismer for immunceller forbedres,
ligesom anCstofprodukCon og fagocyCsk akCvitet af monocyWer og granulocyWer (kapacitet Cl at
indtage og ødelægge parCkler, som vira, bakterier eller tumorceller). De immunceller, der er
ansvarlige for at orkestrere en koordineret og eﬀekCv anCviral og anC-bakteriel respons, er mere
akCve og strukturelt modiﬁcerede for at give et præcist forsvar.
Brug af Bioptron Hyperlight Therapy på lænderygregionen, frontalbenet på kraniet og / eller
brystbenet i kun 10 minuWer om dagen vil forstærke immunsystemet og øge dens kapacitet Cl at
forsvare hele organismen mod eksterne patogener.
Let at bruge. Smertefri. TidsudnyWelse. Økonomisk. Ingen kendte bivirkninger. Velegnet Cl alle.
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