DIABETIC CONTROL
ZARZĄDZAJ SWOIM
POZIOMEM CUKRU
WE KRWI

Innowacyjne rozwiązanie
LASER PBM LEAQ HEALTH 3.0

JESTEŚ DIABETYKIEM?
CHCESZ UTRZYMYWAĆ SWÓJ POZIOM CUKRU
WE KRWI POMIĘDZY 4,5 I 6,5 mmol/l?
Zarządzaj swoim poziomem cukru we krwi dzięki
terapii laserem PBM Laeq Health 3.0
Na całym świecie ilość ludzi chorych na cukrzycę wzrasta w alarmującym tempie. W obecnej chwili 1 na 10 osób populacji na świecie boryka
się z tym problemem. Większość pacjentów choruje na cukrzycę typu 2.
Co roku ta liczba wzrasta o prawie 10%. Pacjenci chorzy na cukrzycę
typu 2 również mają wysoki poziom cholesterolu.
Dodatkowo pojawiają się poważne dolegliwości, wiążące się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów,
szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych i co również ważne, może występować zmęczenie. Utrzymanie poziomu cukru
we krwi na odpowiednim poziomie jest wyzwaniem dla każdego diabetyka. Terapia farmakologiczna pomaga pacjentom, ale często powoduje efekty uboczne; jak na przykład przybieranie masy ciała.

W obecnej chwili jest udowodniony naukowo sposób
zmniejszenia wartości glukozy we krwi prosto i naturalnie!
Terapia nie tylko stymuluje nasz system immunologiczny, zwiększa wydolność organizmu, ale też ma pozytywny wpływ na neuropatię, retinopatię
oraz ogólne zmęczenie. Metoda ta zapobiega hiperglikemii i hipoglikemii, pod warunkiem, iż terapia przeprowadzona jest zgodnie z zaleceniami. W związku, iż podczas terapii Laeq Health w naturalny sposób
uwalniane są endorfiny oraz serotoniny, zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia depresji i poprawia się jakość snu. Użycie metody Laeq
Health pozwala na redukcję terapii farmakologicznej, jak również może
zmniejszyć ilość przyjmowanych zastrzyków z insuliną.

Laeq Health brakujący element układanki
Donosowy laser Laeq Health jest urządzeniem medycznym klasy I kontrolowanym przez aplikację.
Obniża poziom cukru we krwi i utrzymuje go na tym
niskim poziomie! Wystarczy stosować go dwa razy
dziennie po 30 minut, aby przestać się martwić
o swój cukier. Poziom cukru w Twojej krwi będzie
pomiędzy 4,5 i 6,5 mmol/l już po kilku tygodniach
terapii. Również wartości hemoglobiny glikowanej HbA1c spadnie zgodnie z protokołem leczenia
opartym na dowodach.
Laeq Health 3.0 to urządzenie do wytwarzania monochromatycznego
światła (światło o pojedynczej długości fali 650 nm), które jest sterowane
za pomocą aplikacji. To monochromatyczne światło jest absorbowane
przez wszystkie komórki we krwi. Światło stymuluje komórki do optymalnego funkcjonowania. Rezultatem jest poprawa krążenia, transportu tlenu, układu odpornościowy i zwiększona produkcja endorfin. I oczywiście
optymizuje poziom glukozy we krwi.
Działania Laeq Health są udowodnione!
PBM ma wiele wsparcia ze strony świata naukowego. Nie mniej niż
85 międzynarodowych badań naukowych opisało i udowodniło pozytywny wpływ PBM.
Najbardziej znane są badania specjalistów Ying-Ying Huang, Aarona
C.H. Chen i Michaela R. Hamblin. Wszystkie te trzy osoby są stowarzyszone z Wellman Center for Photomedicine w Massachusetts General Hospital w Bostonie oraz z Departamentem Dermatologii Harvard Medical
School w Bostonie. Ponadto Hamblin jest również związany z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Technologii Harvard-MIT w Cambridge w stanie Massachusetts.
Urządzenie jest całkowicie
kontrolowane przez aplikację
zapewniając bezpieczeństwo:
 Protokół bezpieczeństwa kontrolowany
przez aplikację
 Zapewnia optymalną ilość energii
jaką może zaabsorbować organizm.
 Terapia może odbywać się 2 razy dziennie
przez 30 minut w interwale co 6 godzin w
celu optymalizacji rezultatów.
 Dostępne dla Android 4.3 / IOS 9.0.
 Zachęca pacjenta do śledzenia zaleceń.
 Indywidualne bezpieczne połączenie
poprzez kod QR
 Bez efektów ubocznych
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