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Cabina laser

Viata fara durere este o placere !Terapia Laser te
scapa de durere! Opreste durerea si Vindeca sursa
durerii
Terapia cu laser este potrivita pentru tratamentul leziunilor , atât acute cât și cronice.
Zonele clinice și aplicațiile de tratament (o listă parțială):
Durere, leziuni osoase sau leziuni ale tesutului si afectiuni ortopedice:
-Dureri de spate: spatele inferior, partea superioară a spatelui, gâtul și durerile
musculare
-Incheieturi: genunchi, solduri, umeri, degete, osteoartrita
-Artrita reumatoidă și / sau inflamația tendoanelor cornice
-Dureri ale calcaiului si entorse
-Inflamatia tendoanelor cotului

-Inflamația tendonului lui Ahile
-Sindromul tunelului carpian
-Sindromul miofascial dureros
-Dureri ale articulatiei maxilarului
-Leziuni musculare – dislocare musculară, ruptura parțială și ruptura completă
-Rupturi si leziuni ale tendonului – Rana cu formarea hematomului local, ruptura
parțială și completă.
-Leziuni la ligamente – rupere, partiala si totala.
-Leziuni la nivelul cartilajelor – Chondromalacia (uzura cartilajului articular de pe
partea inferioara a rotulei), deteriorarea cartilajelor.
Deteriorarea cartilajului osos – Fără translocare cu acoperire, detașare completă .
-Reducerea semnificativa a durerii in cazurile de: – dureri de spate si spate inferioare,
dureri la nivelul gatului, dureri de genunchi, artrita, calcai, sindromul tunelului
carpian, inflamatie si tulburari articulare.
-Vindecarea rănilor – Accelerareaza procesului de vindecare, stimuleaza cresterea
procesului de sinteza a colagenului, creșterea rezistenței la întindere a țesutului,
reducerea timpului de vindecare și reducerea dimensiunii plăgii.
Dermatologie
-Acnee
-Cicatrici si arsuri recente
-Ajuta la vindecarea mai rapida și mai estetică a inciziilor chirurgicale
-Herpes Simplex
Avantaje:
-Eficacitate demonstrata clinic
-Fara efecte secundare
-Tratament natural si non-invaziv
-Pentru toate varstele si pentru toti membrii familiei
Reprezinta o inovatie in domeniul laserelor soft datorita mecanismelor electro-optice
unice. Tratamentul cu laser soft (rece) trezeste mecanismele naturale de refacere de
la nivel sistemic si celular. In urma absobtiei luminii laserului, se petrec o serie de
reactii simultan: creste circulatia sangelui, activitatea celulara este stimulata si se
intareste comunicarea inter-celulara.
Articole :
Tratarea inflamației și a durerii cu terapie cu lumină roșie și infraroșie in spectru
apropiat.
Terapia laser cu lumina roșie tratează acneea, eczema, psoriazisul, durerile la rece și
vitiligo
Terapia in Camp Electrostatic
Atunci când potenţialul electric al celulelor este mare, viaţa curge lin şi înfloritor, fără
oboseală, stres şi boli. Dar pe măsură ce timpul trece şi neglijăm hrana, somnul şi
emoţiile, potenţialul electric ni se reduce. Astfel încât, atunci când nu facem nimic

pentru sănătate şi viaţă, voltajul scade odată cu timpul de la -35 mV la -25 mV, apoi
la -15 mV şi în final sub această valoare apare boala şi în cele din urmă moartea.
Terapia electrostatica ,este o tehnică simplă, non-invazivă ce foloseşte electricitatea
statică, producând rezultate clinice rapide. Atunci când asupra corpului se aplică un
câmp electric de curent alternativ de voltaj înalt, este stimulat metabolismul celular
prin suplimentarea de ioni, iar balanţa electrolitică acid-bază a sângelui se ajustează.
Aparatul aplică un nivel sigur de potenţial electric de voltaj înalt şi crează un câmp
electric în jurul pacientului. Câmpul electric generează cantităţi mici de curent indus,
ce pătrund în corp şi stimulează metabolismul. Curgerea de ioni pozitivi de hidrogen
poate fi direcţionată optim. Acest lucru este important deoarece de curgerea de
protoni şi ioni depinde: coordonarea enzimelor, controlul calciului ionic, proteinele
transportate în sânge, balanţa generală acid-bază. Fiziologia anormală este asociată
cu o activitate electrică anormală. Corectarea activităţii electrice anormale facilitează
restaurarea unei fiziologii normale.
BENEFICII ALE Terapiei Electrostatice
-Reduce Acneea
-Favorizeaza vindecarea cicatrici si a arsurilor recente
-Diminuează gradul de excitabilitate al unor nervi,
- Imbunătăţeşte circulaţia sângelui,
-Inlătura stazele sângelui,
-Diminueaza inflamaţiile şi amelioreaza durerile, inclusiv cele dentare,
-Elimina rapid simptomele amorţelii locale,
- Elimină mătreaţa, fungii şi bacteriile nedorite
-Dispersează granuloamele şi infecţiile la nivelul gurii, feţei etc.
-Alcalinizează corpul
-Promovează metabolismul, curgerea şi circularea energiei în corp
-Promovează detoxifierea şi eliminarea ţesutului adipos
-Sporeşte potenţialul membranelor şi sinteza energiei ATP
-Îmbunătăţeşte respiraţia celulară şi somnul
-Reduce durerile, eliberează stresul, relaxează corpul şi întinereşte creierul
-Reglează funcţia endocrină, resuscitează şi reface celulele corpului
-Înlătură mirosurile neplăcute ale corpului şi radicalii liberi (creşte nivelul de
antioxidanţi)
-Îmbunătăţeşte şi promovează circulaţia sângelui
-Întăreşte imunitatea corpului şi restabileşte energia şi armonia
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