


Klasická medicína

• nadměrné užívání léků

• vedlejší účinky

• poškození trávicího traktu

• protipůsobení některých léků

farmakologická léčba

Moderní postupy

• přirozený způsob léčby

• bez nežádoucích účinků

• nezatěžující léčba

• kombinace s jinými postupy

fototerapie / fotostimulace

Vaše zdraví, vaše rozhodnutí - Žijte zdravě, žijte s úsměvem



Neměly vedlejší účinky, ale teď jich mají ještě méně

Účinnost je v průměru 35% - z důvodu jedinečnosti pacienta

Běžný občan ČR věk 50let

3 tbl. denně (465Kč / 90tbl) = 5580Kč / rok – 1 osoba

+ vitamíny + léky na bolest + ???Kč

Nežádoucí účinky, chemie, příbalový leták



• Rostlinné buňka, dovede za pomoci chloroplastu

a chlorofylu využít energii běžného denního světla

Vědecké studie potvrdily, že i živočišná 
buňka dovede zužitkovat světlo 



Egypt – Bůh slunce Ra

Sluneční chrámy Hélia – Řecko

léčení tělesných i duševních utrpení

Niels R. Finsen – Nobelova cena za fyziologii a medicínu

Robert Lefkowitz a Brian Kobilka – Nobelova cena za chemii

Biotherapy



Specifické účinky

Protizánětlivý

• snížená tvorba prostaglandinů

Biostimulační

• akcelerace metabolických procesů

Analgetický

• produkce beta-endorfinů (příp. nespecifických opioidů)

• snížení podnětového prahu v PNS



Fyziologické mechanismy účinku

Obnova funkce energeticky vyčerpaných buněk

Aktivace produkce ATP

Stimulace lymfatického systému

Rozvoje nových krevních cest

Absence nežádoucích vedlejších účinků

a rizika předávkování



Moderní neinvazivní metoda kombinující efektivitu laserů, 
jednoduchost a bezpečnost používání biolamp

Vysoce svítivé LED diody

Polarizační technologie NASA

Studené světlo (neprohřívá)

Vysoká odolnost – nízké provozní náklady



• Chirurgie

• Dermatologie

• Ortopedie

• Rehabilitace

• Sportovní medicína

• Plasticka ́ a estetická chirurgie

• Traumatologie

• Pediatrie

• Gynekologie a porodnictví

• ORL

• Geriatrie

• Prakticka ́ medicína

• Stomatologie

• Home care

• Kosmetologie

• Balneologie

• Veterinární péče

• Fitness 



Biostimul BS 303 

Mobilní osobní přístroj

Pro klinicke ́ použití i domácí péči

Obsahuje integrovane ́ akumulátory

a nejmodernější mikroprocesor

ÚČINNOST KLINICKY TESTOVANÉHO CERTIFIKOVANÉNO

ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

posoudila VFN PRAHA



Biostimul B 550 

Poloprofesionální přístroj pro velkoplošnou

fotostimulaci červeným polarizovaným světlem

metodou progresivní fototerapie FOTONYX.



Biostimul BS 501

Je profesionální verze přístroje pro 

velkoplošnou 3D terapii, který je 

plnohodnotne ̌ certifikovany ́ pro 

použití jak ve zdravotnictví, 

tak v domácí péči. 



Generace Obecná charakteristika Technická charakteristika Certifik. Biolampy

1.
80. léta - tvar fénu

zpřístupnila fototerapii pro 
domácí používání

Halogenová žárovka, 
polychromatické světlo, polarizace

odrazem s účinností max. 70 %, 
chlazení větrákem

Zepter, BIO-V

2.
90. Léta - nové technologie 

umožnily vyšší účinnost
a delší životnost biolamp

Tzv. hybridní biolampy, které na
úkor vylepšení jednoho parametru

potlačují parametr jiný

Medicom, Solaris, 
Medolight, 

Omnilux, BioBeam
…

3.

21. století - progresivní
ekologicky šetrné

technologie zvýšily
terapeutickou účinnost

a aplikační jednoduchost

Vysoce svítivé LED diody, 
polarizace > 99 %, řízené

mikroprocesorem, aktualizace
software, volitelný pulzní režim

apod.

Biostimul









10x nižší než u farmakologie
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