Bioptron® Lichttherapie voor cosmetisch/therapeutisch gebruik
Het gebruik van een groot aantal vochtinbrengende crèmes is bij iedereen bekend. Waar velen echter niet van op de
hoogte zijn, is dat, wanneer men de kaap van dertig jaar heeft overschreden, de absorptiecapaciteit van de meeste
huidcellen gedaald is tot amper 30%.
De Bioptron® Lichttherapie is gebaseerd op liniair gepolariseerd licht. Dit lineair gepolariseerd licht herstelt
beschadigde celmembranen en verhoogt de activiteit en het absorptievermogen van gezonde celmembranen tot
ongeveer 150%. Hierdoor zorgt de Bioptron® Lichttherapie ervoor dat de werking van crèmes aanzienlijk verhoogd
wordt.
Dankzij het Bioptron® licht kunnen vitaminen, collageen, zuurstof en andere belangrijke voedingsstoffen makkelijker
doorheen de celmembranen getransporteerd worden waardoor het regeneratieproces ten volle geactiveerd wordt.
Heel belangrijk is ook de rol en functie van zuurstof op cellulair niveau. De huid heeft zowel zuurstof als water nodig.
Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel cellen als weefsels zuurstof nodig hebben om te ‘ademen.’ De opgenomen
zuurstof wordt in de cellen verwerkt tot energie (ATP/Adenosine TriPhosfaat). Elke dag absorbeert een gezond iemand
ongeveer 4300 liter zuurstof via de epidermis. Een tekort aan zuurstof leidt tot het afremmen van metabolische
processen (wegens energiegebrek) met eventueel een volledige stilstand van deze processen als gevolg. Dit
manifesteert zich op het huidoppervlak (rimpels, droge huid, te strakke huid enz.). Bovendien is het bewezen dat het
vroegtijdig verouderen van de huid vertraagd kan worden door gebruik te maken van zuivere zuurstof, wat het
huidmetabolisme weer in evenwicht brengt.
Zuivere zuurstof is te verkrijgen onder de vorm van de Bioptron‚ Oxy Spray (zuurstofspray - steriel). Deze spray is
milieuvriendelijk en bevat geen drijfgas. Het voortstuwingsmiddel is de zuurstof zelf. De Oxy Spray bevat zuiver water
verrijkt met zuurstof. Door een innovatief en ingewikkeld procédé is het zuurstofgehalte met 500% gestegen in
vergelijking met gewoon water! Het resultaat is een vrij unieke bevochtiger die zich onderscheidt door zijn zuiverheid
en eenvoud. De Oxy Spray is geschikt voor elke type huid en bevat geen enkel additief welke de absorptiecapaciteit
van de huid zou reduceren voor zuurstof en water.
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