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Stimuleert de natuurlijke eigenschappen van de cellen

Combinaties Nogier frequenties: fysiologische effecten

3 basisprogramma’s 

1 universeel programma

Individuele keuze Nogier frequenties

Pijnstillend
Dit pijnstillend programma (frequentie E en G) vermindert 

de overdracht van pijn naar het centraal zenuwstelsel.
De lokale werking op het infl ammatoire proces verbetert het gevoel 

van de patiënt en de kwaliteit van de lokale reactie

Weefselregeneratie
Dit programma (frequentie A, B en F) versnelt het weefselherstel, 

herstelt de celfuncties, versnelt de littekenvorming 
en de regeneratie, aan het huidoppervlak en diepliggend.

Spierontspannend
Dit programma (frequentie C, D en G) bevordert 

de ontspanning bij druk en spierspasmen.

Bestrijken Nogier frequenties
Programma A-G: 

een afwisselende emissie van alle Nogier frequenties 
(frequentie  A, B, C, D, E, F, en G).

Elk van de 7 Nogier frequenties kan individueel worden gekozen. 
Elke frequentie werkt in op een bepaalde fysiologische functie.

De 7 basisfrequenties 
van Nogier

Het werk van dokter Paul Nogiervormt de gronds-
lag voor de moderne frequentiegeneeskunde. 
Door methodisch, wetenschappelijk onderzoek 
heeft hij 7 basisfrequenties geïdentifi ceerd.

Het menselijk 
organisme 
reageert sterker 
op prikkels op 
bepaalde 
frequenties 
of frequentie-
combinaties.

Frequentietherapieprogramma’s 

Hiermee is selectieve bioprikkeling van het reac-
tievermogen van de patiënt mogelijk. Bij de be-
handeling van bepaalde aandoeningen wordt 
door combinatie van verschillende Nogier fre-
quenties een synergie gecreêerd die complemen-
taire biologische functies stimuleert.

Individuele frequenties

Kies een individuele basisfrequentie. De gefre-
queceerde informatie mobiliseert de receptoren. 
Ze geven de boodschap door aan het centraal 
zenuwstelsel dat de gewenste fysiologische en 
lokale reacties opstart. 

Het menselijk 

reageert sterker 
op prikkels op 

 A (2,28 Hz)

 B (4,56 Hz)

 C (9,12 Hz)

 D (18,25 Hz)

 E (36,5 Hz)

 F (73 Hz)

 G (1,14 Hz).  

 



Erkende expertise ultrapuls laser
De korte pulsstoten (ultrarpuls emissie) zijningesteld op de Nogier frequenties. Ze geven een 
energie van 2 joule per minuut voor een vermogen van 40 W.

Deze pulswijze met een piekvermogen van 40 watt geeft de laserstraal het vermogen dat 
nodig is om door te dringen tot de diepst liggende cellen en biedt zo lokaal de informatie 
die nuttig is voor de efficiënte mobilisatie van de bronnen van het organisme.

De cellen worden kort geprik-
keld met voldoende energie 
om de verwachte biologische 
reactie op te wekken.

Voor fijnere weefsels (sli-
jmvliesweefsel) of gevoelige 
delen van het lichaam (ge-
zicht en oorschelp) kan met 
de vermogensreductor (ERP) 
het emissievermogen wor-
den afgezwakt (≈15W).

Optimale werkzaamheid

De infrarood-emissie op een golfl engte van 
905 nm passeert de huidbarrière, bereikt de die-
pliggende cellen en dringt in alle veiligheid door 
zonder absorptie door het water, de hemoglobine 
en de melanine van de huid.

Korte behandeling 

30 seconden tot 1 minuut
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Her + van Sedatelec: het witte richtlicht  
Deze bundel wit licht is therapeutische gezien neutraal, het verlicht de 
laserstraalzone en biedt optimaal gebruikscomfort.

De signatuur van Sedatelec: de Nogier frequenties  



, 
ideaal in de praktijk 
en aan huis

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 

Een draadloze laser

Alles voor uw acupunctuurpraktijk, direct bij u thuisbezorgd

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