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Lichttherapie paneel voor de vermindering  
van pijn en ontsteking  

 

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.  
 
Naast de toepassing bij genezing en pijnbestrijding kan lichttherapie ook de spierprestaties 
verbeteren en het herstel versnellen.   
 
Dit paneel is zeer effectief voor het verlichten van ontstekingen en pijn en het stimuleren van de 
immuniteit.   
 
Lichttherapie is een niet-invasieve, veilige, medicijnvrije en bijwerkingsvrije methode die 
pijnstillende voordelen biedt die voor iedereen werken, van atleten tot gelegenheidsoefenaars of 
mensen met chronische spier- of zenuwpijn.   
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 Effecten van golflengtes:  

Dit paneel 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.    
 
660nm:850nm=1:1 
 

Biedt een veelzijdigheid aan voordelen voor de gezondheid door het leveren van een gelijk    
 percentage van zowel rood licht (660nm) als infrarood licht (850nm). 

 
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 LED types: 660nm en 850nm golflengte (kleur) voor een diepgaand effect op ontsteking en pijnbestrijding. 
- U kunt ons paneel gebruiken met de geïntegreerde standaard of met de deurhanger. 

- Ons apparaat is licht en draagbaar en kan overal meegenomen worden. 

- Krachtig: 100W lichtvermogen in een compacte behuizing. 
 
Product specificaties:  Product detail:  

 

 

 Bestel informatie: 

Artikel N° Product omschrijving  

TBL001 2-kleuren paneel – zwarte behuizing - 100W werkelijk vermogen - 60 LEDS – 660:850=1:1 
 

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

 

Product afmeting: 36x20x5,5cm 

Werkelijk vermogen: 100W 

Aantal LEDs: 60 LEDs 

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

Timer:  Instelbaar van 1 tot 30 min.  

Materiaal: Metalen behuizing, zwart 

Lichttherapie paneel DeurhangVoedingskabel 

Ophangsysteem Beschermbril 


