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A fény gyógyító hatása ősi tapasztalat. Az úgynevezett
helioterápiát, vagyis a közvetlen napsütéssel történő kezelést
már a régi egyiptomiak is ismerték. Azt is régen tudjuk, hogy
a fény különféle hullámhosszai is alkalmasak terápiára.
Kutatások számtalanszor bizonyították a különféle
hullámhosszaknak az anyagcserére, az ideg és
immunrendszerre gyakorolt pozitív hatását.
Magyar kutatók fedezték fel a világon
Kapcsolódó anyagok
elsőként, hogy egy speciális fény
Kedvező hatás
elektromágneses terének segítségével
Fénnyel gyógyítják a sebet
képesek az emberi sejtműködést
Harmadik dimenziós találkozások
A találmányok története a tvben
regenerálni és bebizonyították, hogy számos
súlyos betegséget lehet az eljárás
segítségével meggyógyítani, illetve számos betegség gyógyulását rendkívüli módon
felgyorsítani.
A polarizált fény esetében a fényhullámok a tér egy kitüntetett síkjában terjednek. A
polarizáltfényterápiát nagyon sokan sikerrel kipróbálták már, közöttük a
gyorsaságimotoros világbajnok Tal
má
csi Gábor is.
A Sensolite sejtműködést regeneráló polarizáltfényterápiás rendszer feltalálója Fenyő
Márta biofizikus, az Evolite, a Biopt
ron lámpa és általában a polarizáltfényterápia
feltalálója. 28 évi munkájának eredményeként születhetett meg a teljes testfelület
kezelésére is alkalmas Sensolite.
– Én hittem abban, hogy ez egy csodálatos eszköz. Láttam, hogy olyan emberek
gyógyulnak meg, akik már letettek arról, hogy valaha is egészségesek lesznek. Ez és a
fanatikus hit adott erőt, hogy végigküzdjem azt a pár rettenetesen nehéz évet, amíg sikerült
a találmányból valódi gyógyítóeszközt létrehozni – mondja Fenyő Márta kutatásairól.
Korábbi kutatásai bizonyították, hogy a polarizált fénnyel kezelt sebek, krónikus fekélyek
gyógyulni kezdtek. A polarizált fénnyel a szervezet védekező mechanizmusait
serkenthetjük. A sejtes védekezésen kívül a humorális védekezést is sikerült stimulálni, már
egy fénykezelés után a sebváladékból vett mintából egyértelműen kimutatták nyolcféle
fontos immunfehérje abszolút mennyiségének jelentős növekedését.
Ajánlom

Megosztás Az ismerőseid közül te lehetsz az első, aki ezt ajánlja.
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A hozzászólások nem a szerkesztőség, hanem az olvasók véleményét tükrözik.
Szólj hozzá...
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