
  Soft laser expertise

Acupunctuur
Auriculotherapie

Verslavingen
Reflexotherapie
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4 behandelwijzen 2 vermogens 
voor 

aan het huidoppervlak 
Diepliggende punten

Autonomie: 
meer dan 10 uur 

Oplaadbare
batterij

Pijnloze prikkeling van de punten van het lichaam en het oor

• preml•J Jo 
Laser duo 



Tonifi catie 
Gecontroleerde 

en snelle tonificatie van 
de acupunten.

Frequentiële prikkeling  
Deze functie garandeert de prikkeling 

van de ‘pathologische’ punten in de 
auriculotherapie (pijn, psychische stoornissen, 

functionele stoornissen, verslaving, enz.).

Harmonisatie 
Deze behandeling brengt 

het punt en de circulatie in de meridiaan 
weer in balans door 

de afwisselende pulstempo’s.

Dispersie 
U verricht in enkele seconden 

de dispersie van de Qi 
en u verwijdert de energiestase.

Traditioneel en innovatief: veilig en werkzaam

Acupunctuur 

Auriculotherapie 



Tonification
impulse rate 

80

time(s)

4

Dispertion
impulse rate 

80

time(s)

4

Harmonisation
impulse rate 

time(s)

840

Traditioneel en innovatief: veilig en werkzaam

Wobulation (100-10 000Hz) 

Opeenvolgende emissie 

Innovatie en doeltreffendheid frequentie
Nieuwe emissiedynamiek van de pulsen 

Volgens de 7 Nogier frequenties 

De boodschap zit in de frequentie 
voor dit auriculotherapie-programma.

Dit programma gebruikt een opeenvolgende emissie van alle Nogier frequenties 
( A, B, C, D, E, F, en G).

Exponentiële vertraging 
Dispersie wordt verkregen 
door de vertraging van het emissietempo 
van de pulsen.

Exponentiële versnelling 
Door het emissietempo van de pulsen te 
versnellen wordt tonificatie verkregen wat een 
dynamiserend effect heeft.

Afwisselend versnellen 
en vertragen 
Afwisselend versnellen 
en vertragen van het emissietempo 
leidt tot harmonisatie 
van het punt.



Erkende specialist in pulslasertechniek 

Golflengte
De infrarood-emissie op een golfl engte van 
905 nm passeert de huidbarrière, bereikt de 
diepliggende cellen en dringt in alle veiligheid door 
zonder te worden geabsorbeerd door het water, 
de hemoglobine en de melanine van de huid.

Piekwaarde 

De laserstralen worden uitgezonden in 
korte pulsen met een hoge piekwaarde. 
Deze emissiewijze geeft de laserstraal 
het vermogen dat nodig is om in het 
weefsel door te dringen zonder het 
te beschadigen, want het brengt de 
nuttige informatie zonder beschadigend 
thermisch effect naar het punt. 

Regelbaar vermogen 
Het vermogen van 15 of 40 watt kan worden ingesteld  voor de gewenste diepte
• Oppervlakkige punten: punt aan het huidoppervlak (gezicht, oren, enz.)
• Diepliggende punten: andere punten van het lichaam.

Toepassingstijd   
Korte behandeling van 30 seconden voor elk punt. Deze toepassingstijd geeft elk punt 
optimale energie en houdt rekening met de fysiologische reactietijd van het lichaam.

Het + van Sedatelec: 
wobble frequentie bij acupunctuur  

De signatuur van Sedatelec: 
Nogier frequenties bij auriculotherapie 
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, 
ideaal in de praktijk 
en aan huis

L’Univers B.V. - Prins Hendrikeweg 2 - 3771 AK Barneveld
T 0342-420664 - info@acupunctuurdirect.nl - www.acupunctuurdirect.nl

Werkzaam, licht 
en ergonomisch

 Onzichtbare laseremissie. Richt de laserstraal niet op de ogen. Classificatie 3B volgens IC60825-1

Caution : Federal law restricts this device to sale by or on ther order of a physician.

 

Vervaardigd in Frankrijk 

Alles voor uw acupunctuurpraktijk, direct bij u thuisbezorgd

Een draadloze laser




