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Lichttherapie flex pad voor de 
vermindering van ontsteking en pijn  

Lichttherapie beschrijft het gebruik van rood of infrarood licht om cellen te stimuleren, te genezen, te 
regenereren en te beschermen die beschadigd zijn geraakt, degenereren of dreigen af te sterven.  
 
Deze flex pad is zeer effectief bij ontstekingen en pijnbestrijding en kan worden gebruikt door atleten, 
gelegenheidsoefenaars en mensen met chronische spier- of zenuwpijn.   
 
Lichttherapie is een niet-invasieve, veilige, medicijnvrije en bijwerkingenvrije methode voor 
pijnverlichting van zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat en 
fibromyalgie.   
 
Lichttherapie kan ook worden gebruikt voor de behandeling van dieren.    
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 Effecten van de golflengtes:  

Deze flex pad gebruikt twee verschillende golflengtes (kleuren): 
  

Rood licht (660nm) 
 

Kan in hoge mate door de huid worden opgenomen. Rood 
licht verhoogt de productie van collageen, versterkt de 
regeneratie van cellen, bevordert de bloedcirculatie en verbetert 
de immuniteit.   
 
Infrarood licht (850nm) 
 

Infrarood licht is onzichtbaar voor het menselijk oog en heeft een sterk vermogen om dieper door te dringen 
in weefsel, organen en gewrichten om ontstekingen te verminderen, de celactiviteit te verbeteren en het 
metabolisme te versnellen.    
 
Een combinatie van activiteiten die werkt om ontstekingen te verminderen en wonden en verwondingen te 
genezen.    

  

Kan gebruikt worden voor: 

- Spier- en gewrichtspijn 
- Rug- en nekpijn 
- Frozen shoulder 
- Tennis- of golfelleboog 
- Pijn carpal tunnel syndroom 
- Whiplash-letsel 

- Reumatoïde artritis 
- Artrose 
- Postoperatieve pijn 
- Verrekkingen 
- Verstuikingen 
- Zenuwpijn  

- Wondgenezing 
- Peesontsteking 
- Diabetische voetwonden 
- Fibromyalgie 
- Herstel na werk en training 
- Cervicale of lumbale radiculopathie  

  

 Product eigenschappen:  

- 2 licht chips: 660nm en 850nm golflengte (kleur) voor een diepgaand effect op ontsteking en pijnbestrijding. 
- 360 LEDs, elk met 3 licht chips (1080 licht chips in totaal!). 
- Pulserende mogelijkheid (10Hz flikkeren) voor een intensievere behandeling. 
- Dimmen (sterkteregeling) voor het instellen van de intensiteit. 
- Met PVC-bescherming voor een hygiënisch gebruik. 

  

 Product specificaties:  Product detail:  

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

  

 Bestel informatie:  

Artikel n° Product omschrijving  Product afmeting  

FLEX002 Flexpad - 360 LEDS, 3 chips per LED - beschermende PVC - controller - 660:850=1:2 20x80cm 

FLEX003 Flexpad - 360 LEDS, 3 chips per LED - beschermende PVC - controller - 660:850=1:2 30x80cm 
 

 Voor meer informatie, bezoek www.healing-light-therapy.com of contacteer ons op info@healing-light-therapy.com.   

Werkelijk vermogen: 50W 

Aantal LEDs: 360x0.5W (1080 licht chips in totaal!) 

Golflengte (kleur): 660nm; 850nm=1:2 

Timer: Instelbaar per 5 minuten 

Materiaal: Stof, PVC-bescherming 

Andere eigenschappen:  Sterkteregeling 

4 niveaus: L1-L4 (L1 = laagste sterkte;  
L4 = sterkste sterkte) 

Pulserende optie: 10Hz flikkeren 

Lichttherapie flex pad  
met PVC-bescherming 

Aanpasbare 
klittenband 

Controller 

Voedingskabel Adapter 


