Hej Anna
Jag vill gärna hjälpa dig att vara referens till trav och
hästuppfödare, veterinärer och privatpersoner som har djur vilken
läkningseffekt Bioptron har.
Jag arbetar med en veterinär i Danmark, Niels G Andersen, och det är
fullständigt enastående hur Bioptron hjälper på hästar - där
kirurger brukar ge upp. För travuppfödare eller de som tävlar med
Hästar tickar det pengar då de har karens vid intag av medikament.
Jag ser denna bioptron metod som en avlastning och ett välbefinnande
för hästar och djur från lidande från olika uppkommande skador.
Min son Rickie Elbæk är specialist på skelett-och muskelskador på
hästar. Han samarbetar med veterinär Niels G. Andersen. Behandling
vid dessa skador skulle normalt ta 6 månader och upp till 1 år för
att läka - utan att vara säker på om senorna skulle vara starka nog
att hålla. Men med Bioptron metoden tar det mindre än en 1/3 av
tiden och det gör senorna starkare än de var innan.
Niels kan kontaktas på Djurhospitalet midvest:
Veterinär: Niels G. Andersen
Silkeborgvej 40
7400 Herning
Danmark
Tel. +45 24430321
E-post nielsguss@stofanet.dk
Min son som arbetar med Niels:
Specialist på skelett- och muskelskador:
Rickie Elbæk
Skonagervej 9
6800 Varde
Danmark
Tel. +45 7516 7073
E-post toftegaarden@c.dk
Blue Horse Hästsport i Danmark använder Bioptron behandlingsmetoden
med framgångsrika resultat. Om du säger det till en person inom
hästsporten vet de vilka de är. Här använder man Bioptronen i
förebyggande och rehabiliterande syfte på bra hästar som drabbats av
muskelproblem efter hårt arbete.
Du kan säga att det används på Blue Hors Matin och Blue Horse Don
Sufro. Häst-människor vet vilka hästar vi talar om. De är båda
hästar bland världens bästa dressyrhästar.
I huvudsak använder vi Bioptron i förebyggande syfte då vi har det
upphängt i våra boxar med väggstativ. Vi kombinerar behandlingen med
färgterapi för att det ger mer en direkt verkan. Färgfilter finns
som tillbehör för bioptron Pro1 och du kan flytta den sakta runt
samt behandla mer direkt på problemet. Vi har haft framgångsrika
resultat vid öppna sår liksom vid smärta vid artros eller artrit.

Dagliga behandlingar rekommenderas tills man har uppnått resultat.
Du måste göra användarna medvetna om att när de använder Bioptron
bör det inte vara en gång utan flera gånger i veckan. Det tar tid
och därför tillämpar vi dagliga förebyggande behandlingar i
kombination med lokala behandlingar på det område som är utsatt.
Observera att bioptronljusets unika egenskaper gör att ljuset inte
bara penetrerar huden utan även mjukdelarna. Den positiva effekten i
bioptron ljuset är således inte begränsat till det hudparti som
behandlas utan har en välgörande effekt i hela organismen. Därför
kan vi tala för framgångsrika slutresultat.
Jag har bifogat en fil, det är den vi använder här i Australien och
Nya Zeeland på våra behandlingar på hästar.
Australien, Melbourne.
Hoppas att detta kan hjälpa dig att förmedla vilken unik produkt
bioptron är, med bevisad effektivitet och kostnadseffektiv vård för
djur och människor.
Många hälsningar
Anette Elbæk

