P E R S B E R I C H T

Artsen enthousiast over gebruik van laserlicht
bij diabetes, hoge bloeddruk en versterking
immuunsysteem
Een samenwerking tussen Laeq Health, Saxion en de Universiteit Twente leidde tot
een onderzoek bij diabetespatiënten van de Enschedese huisartsenpraktijk Comsa. Bij
het onderzoek werd gebruik gemaakt van laserlicht, een volledig natuurlijke
behandelmethode wat wetenschappelijk Photobiomodulation heet. Het onderzoek
toonde aan dat de suikerwaardes van de patiënten daalden, de bloeddruk beter werd
en dat ze meer energie en herstelvermogen kregen. De resultaten laten daarmee de
positieve werking zien van de laserclip van Laeq Health.
De interesse in de effecten van laserenergie werd gewekt toen studenten van het Saxion de
low lever laser methode van Laeq Health onderzochten. Zij werden verrast door de vele
beschikbare internationale wetenschappelijke studies, maar vooral ook door de vele
positieve effecten van deze behandelmethode op het gebied van onder andere het
immuunsysteem, metabole ziektes zoals diabetes, maar ook bij migraine en chronische
verkoudheid. Ook vanuit de Universiteit Twente ontstond er interesse en dit leidde tot het
praktijkonderzoek met behulp van Huisartsen praktijk Comsa.
Het onderzoek dat werd uitgevoerd bij zes patiënten liet bij 50% een daling zien van de
Hb1AC en bij 80% een verbetering van de bloeddruk. Daarnaast gaf 80% van de patiënten
aan positieve effecten te hebben ervaren na het gebruik van de laser. Aan de patiënten is
gevraagd om vier maanden lang twee keer per dag de Laeq Health laser neusclip te
gebruiken en tevens bloed af te staan voor controle door de huisarts.
Rood laserlicht met de juiste frequentie leidt tot fotochemische reacties met positieve
biologische effecten. De basis van het rode licht is dat het de batterij van iedere cel kan
opladen (mitochondria). Er zijn wetenschappelijk bewezen effecten die aantonen dat
laserlicht een directe versterking van het immuunsysteem veroorzaakt, versuikering van
cellen vermindert, helpt voor een gezond cholesterol, zorgt voor een betere doorbloeding en
ook voor meer zuurstof in het bloed.
Laeq Health heeft een neuslaser ontwikkeld die via een app aangestuurd wordt. Via de app
wordt de juiste hoeveelheid energie afgegeven via de laser in twee sessies per dag een half
uur. Zo wordt het maximale resultaat behaald. De neus blijkt de ideale plek te zijn om de
bloedcellen te beschijnen. De laser is geheel zonder bijwerkingen te gebruiken.
Huisarts Comsa is verrast over de effecten: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze methode nog
niet kende. Via de Medisch adviseur van Laeq Health, arts Henk Franke, maakte ik kennis
met Laeq Health en besloot na bestudering van de wetenschap hieraan mee te werken. De
praktijk heeft laten zien dat het werkt. Ik was ook verrast over het feit dat er al zoveel
artikelen over gepubliceerd zijn. Naast diabetes is de laser erg goed toepasbaar om je
immuunsysteem te boosten via het bloed. Dat wordt direct sterker, en dat is gezien
bijvoorbeeld alle Covid problemen voor iedereen belangrijk en aan te bevelen”.
Dokter Franke en huisarts Comsa zijn het erover eens. De laser kan voor de groeiende
groep diabetes type 2 patiënten een belangrijk hulpmiddel zijn om veelal ernstige

toekomstige klachten te voorkomen. Zeker in combinatie met een gezonde levensstijl is de
Laeq laser van hoge toegevoegde waarde voor de kwaliteit van leven.
Laeq Health B.V. is gevestigd op de Gallery bij de Universiteit van Twente en werkt al een
aantal jaar succesvol met low level laser. Mario Stevens van Laeq Health vertelt: “We zien
steeds meer belangstelling voor een gezonde levensstijl en daar hoort een Laeq bij. Laeq’s
methode boost direct je immuunsysteem en geeft energie en dat merken onze gebruikers
ook. Onze laser is gewoon thuis of onderweg te gebruiken. Het is altijd goed voor je en werkt
volgens een natuurlijk principe. Het is een hulpmiddel dat je helpt gezond te blijven en ook te
worden. Overigens gebruiken niet alleen zieke mensen dit, het is vooral een middel om
preventief in te zetten en het kan zelfs gebruikt worden voor betere sportprestaties.”
Meer informatie?
Voor meer informatie over de methode van Laeq Health of vragen over het onderzoek, kunt u
kijken op www.laeqhealth.com, of contact opnemen met Mario of Ingeborg Stevens via 0620035916 of 085-8008100. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen via de mail:
info@laeqhealth.com.

