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Special: Covid-19 & 'Red Light' therapie (Laeq)

"Veel mensen vragen ons of de Laeq effectief is om Corona te voorkomen en of je
ook sneller herstelt als je Corona hebt gehad. Systemische Photobiomodulatie door
'redlight therapy' speelt inderdaad een zeer belangrijke rol wanneer je lichaam iets
extra's nodig heeft. Je immuunsysteem wordt op een natuurlijke manier versterkt.
Dus ja, Laeq helpt ook bij Corona!

Wetenschappelijke onderzoeken laten dat ook zien. Momenteel zijn wij ook in
gesprek met wetenschappelijke instituten om dit verder te onderzoeken. In deze mail
vind je informatie met achtergrond informatie over Laeq en Covid-19. 
 
Omdat wij ons betrokken voelen en willen helpen, stellen we een Laeq Health
thuislaser beschikbaar voor iemand die herstellende is van Corona. Meer hierover
onderaan deze nieuwsbrief."

Gezonde groet, 
Mario Stevens, 
Laeq Health BV

Covid-19 vaccin?
De universiteit in Oxford (UK) maakt grote stappen richting een vaccin voor Covid-19 door

het uitvoeren van trials. Testen op apen worden momenteel vervangen door de

eerste testen op mensen. Hoe lang het echt duurt voordat er een werkend vaccin
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beschikbaar is dat veilig is voor grote groepen mensen is onduidelijk en onzeker. Maar je

hoeft ons inziens niet te wachten om wat te doen.

Wetenschappers en artsen geven ook aan dat er ook rekening gehouden moet worden

met het feit dat er nooit een afdoende werkend vaccin tegen covid-19 gevonden zal

worden en dat er gekeken moet worden naar alternatieve medicatie en therapieën.

Enerzijds om het niet te kunnen krijgen (preventie), anderzijds om klachten beter te

behandelen en sneller te herstellen. Immers, ook voor influenza/griep is nog geen

afdoende vaccin beschikbaar.

 

Of je nu voor of tegen een vaccin bent, je kan er niet onderuit dat je immuunsysteem, en

eigenlijk je hele fysieke gesteldheid, altijd sterk moet zijn om al bestaande gevaren zoals

virussen en bacteriën op te kunnen ruimen. Dat doet je eigen lichaam altijd al voor je.  

Wij vinden het dan ook heel bijzonder dat de overheid daar de nadruk nog niet

oplegt. Gezondheid is niet vanzelfsprekend en een gezonde lyfestyle is daarvoor een

belangrijk onderdeel. Zeker ook wanneer je ouder wordt of onderliggende ziektes zoals

diabetes hebt is het bekend dat de werking van je immuunsysteem achteruit gaat. De Laeq

Health methode is dan ook hard op weg om een standaard onderdeel te worden van het

leven van velen. Een volledig natuurlijke aanvulling voor je lichaam.

“Het Coronavirus daagt ons uit om goed voor ons zelf te zorgen”
 

In nieuwsberichten op onze site hebben we al vermeld dat wetenschappers hebben

aangetoond dat het covid-19 virus op dezelfde manier reageert als op een influenza /

griepvirus. Diverse wetenschappers hebben al aangegeven dat een gezond systeem dit

virus aan kan en zelfs wanneer je nog geen antistoffen hebt je lichaam dit effectief kan

opruimen. Wanneer je onderliggende klachten hebt zoals overgewicht, diabetes, astma, en

dergelijke en een zwakker immuunsysteem, dan is er een verhoogd risico. We kunnen er

in ieder geval van leren dat jij je immuunsysteem zo sterk mogelijk moet maken en

houden. En dat kan, met photobiomodulatie door de Laeq Health. 

https://www.tubantia.nl/home/goed-nieuws-menselijk-immuunsysteem-is-in-staat-te-vechten-tegen-coronavirus~a9e6944e/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_29_2020_16_4)&mc_cid=be1bbbf7f8&mc_eid=50781efc25


Is photobiomodulatie een
therapeutische
Interventie voor COVID-
19 Infectie?
 Meer en meer onderzoek geeft
PBM een serieuze plek in de
gezondheidszorg. Lees verder...

Laeq en Corona
Het Covid – 19 virus is ernstig.
Versterking van uw immuunsysteem
is daarom belangrijk.

  

Lees verder...

Is photobiomodulatie de oplossing bij Covid?
 

Voor photobiomodulatie (PBM), zoals de Laeq Health, is er al veel wetenschappelijk

bewijs. Het gaat hier om systemische PBM waarbij de bloedstroom bestraald wordt door

gebruik te maken van (low level) laser-energie. Bewezen effecten zijn o.a. toename van

ATP energie in de cellen, activatie van cellen, homeostase verbetering, meer zuurstof in

het bloed, ontstekingsremmend, sneller herstel en natuurlijk immuunsysteem versterkend.

En dat zonder bijwerkingen zoals bij veel medicatie het geval is, puur natuurlijk en gewoon

thuis te doen.

 

De acceptatie dat PBM een belangrijke rol gaat spelen in het leven van velen neemt nu

heel snel toe. In Canada wordt momenteel een studie / trial ingericht met als doel aan te

tonen dat een combinatie van de neuslaser technologie met photobiomodulatie gericht op

de thymus een belangrijke bijdrage heeft bij voorkomen van het krijgen van Covid en het

herstel van Covid. PBM activeert namelijk de stamcelmobilisatie, wat leidt tot

weefselherstel maar ook de productie van witte bloedcellen activeert en daarmee het

immuunsysteem versterkt. De witte bloedcellen T-lymfocyten worden in het beenmerg

geproduceerd en in de thymusklier gerijpt. Daarom wordt verwacht dat de toepassing van

een gecontroleerde dosis PBM op de thymusklier de functie ervan zal verbeteren en dus

de rijping zal verbeteren. Dus een extra impuls op ons immuunsysteem en een wezenlijke
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rol voor systemische photobiomodulatie.

"PBM is de oplossing voor veel meer dan Covid. Laeq is a lifestyle"

Steeds meer wetenschappelijke ondersteuning voor Photobiomodulatie

Recent is het gepubliceerde artikel “Photobiomodulation and Antiviral Photodynamic

Therapy as a Possible Novel Approach in COVID-19 Management” verschenen. Er is

eigenlijk maar 1 belangrijke conclusie hieruit te trekken:

 PBM / systemische photobiomodulatie is een belangrijke aanvulling voor

Covid-19-management

Veelbelovend dus. Binnenkort kunnen wij u meer vertellen over speficiek onderzoek naar

de rol van Laeq Health laser en Covid-19 management, waarvoor wij een samenwerking

met wetenschappelijke instituten wij aan het opzetten zijn.

Ten slotte

Op onze site leest u alles over Systemische Photobiomodulatie door low level laser
therapy. De effecten daarvan zijn veelzijdig en altijd positief. voor de
gebruiker. Bijwerkingen zijn niet bekend. Laeq as lifestyle, Better every day.

Kent u iemand die herstellende is van Covid? Meld dat aan ons via de
onderstaande button en maak kans op een gratis Laeq Health 6 maanden.

Koop nu van €182,50 voor €111,00

Maak kans op een gratis Laeq Health voor iemand met Covid-19
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