
Megtapasztalta-e már Ön a színek erejét? 
Tudja-e, melyik szín felel meg egyéniségének?  
Tudja-e Ön, melyik a személyiségéhez legközelebb 
álló szín, amely pozitív hatással van egészségére, 
és általános közérzetét is jótékonyan befolyásolja? 
Ha még nem, szívesen látjuk a Zepter színterápiás 
konzultációin!
Központi iroda, üzlet és bemutatóterem
1138 Budapest, Váci út 191.
Tel: (36-1) 437-6633, 323-2424, 323-2426 
E-mail: zepter.hungary@mail.datanet.hu
www.zepter.hu

BIOPTRON fényterápia készlet –
egyedülálló wellness-terápia 
Használja ki a lehetôséget és vegyen részt a  
BIOPTRON fényterápia készlet értékesítésében!
Bôvebb információ:
Központi iroda, üzlet és bemutatóterem
1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: (36-1) 437-6633, 323-2424, 323-2426 
Információs központ és üzlet
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1–3.
Tel.: (36-1) 317-3602
E-mail: zepter.hungary@mail.datanet.hu
www.zepter.hu
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Központi iroda, üzlet és bemutatóterem
1138 Budapest, Váci út 191.

Tel.: (36-1) 437-6633, 323-2424, 323-2426  
Információs központ és üzlet

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1–3.
Tel.: (36-1) 317-3602

E-mail: zepter.hungary@mail.datanet.hu
www.zepter.hu



Színterápiás összefoglaló 

Szeretne  
jobb kedvre derülni,

összeszedettebbé válni,
megnyugodni, ellazulni,

vagy éppen  
energiával feltöltôdni? 

Tanuljon meg bánni a színekkel, és a hatás nem marad el! 
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HOGYAN HATNAK RÁNK A SZÍNEK?
Képzelje el, hogy a szabadban tölt egy napsütéses délutánt:  
a természet színei felüdítik, ellazítják. 
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Próbáljon meg minden egyes színre külön koncentrálni.  
Mit tapasztal? Milyen különbséget érez a színek között? 
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FEDEZZE FEL A SZÍNEK EREJÉT!

Néha mindenkivel elôfordul, hogy levertnek és fá-
radtnak érzi magát. Gondolt valaha arra, hogy az 
Önt körülvevô színekben lehet a hiba? A színek 
rendkívül fontosak testi és lelki egészségünk szem-
pontjából. Bármilyen színeket is viselünk és bármi-
lyen színekkel vesszük körbe magunkat, a hét alap-
szín tudat alatt mindannyiunkat befolyásol.

A szivárvány 7 színe

Mindannyian ismerjük a szivárvány színeit: amikor 
a nap megvilágítja az esôcseppeket, az égbolton 
kirajzolódik a szivárvány. 
A vízcseppeken áthatoló fény a szivárvány színeire 
bomlik. A napfényt fehér fénynek nevezzük; a fehér 
fény nem más, mint a látható színek keveréke. A víz-
cseppek a spektrum hét színére bontják a napfényt 
(vörös, narancs, citromsárga, zöld, kék, indigókék és 
ibolyakék); minél nagyobbak az esôcseppek, annál 
erôteljesebben rajzolódik ki a szivárvány.

A színeket nemcsak látjuk, de érezzük is

A szín energia. Minden színt külön hullámhossz és 
frekvencia jellemez. Éppen ezért nem csak a sze-
münkkel, hanem tudat alatt (a bôrünkön keresztül) is 
érzékeljük a színeket. A színek kémiai reakciókat vál-
tanak ki a testszövetekbôl, ezek hatással vannak a 
különbözô szervekre és az egész szervezetre. A szí-
nek harmonizálják a szövetek energiaháztartását, 
ezáltal növelik a szervezet ellenálló-képességét. Ez 
az energia segít minket abban, hogy ellenállóak le-
gyünk a betegségekkel szemben.
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A 7 SZÍN PSZICHOLÓGIÁJA

Ha tudjuk, hogy a színek milyen hatással vannak ránk, gyógyító eszközként is alkalmazhatjuk 
a színterápiát; így energiára tehetünk szert, akárhányszor csak szükségünk van rá.

Vörös

VITALITÁS, ERÔ,  
MAGABIZTOSSÁG

A vörös szín segít, 
ha nehéz nap 
elôtt állunk, amikor 
immunrendszerünk le 
van terhelve, vagy ha 
gyengének érezzük 
magunkat. A vörös 
szín ereje a földdel 
rokonítható, így több 
szempontból segít 
feltöltôdni, serkenti a 
fizikai aktivitást. A vörös 
lendületet ad, bármibe 
kezdünk is.

Narancssárga 

DERÛ,  
MAGABIZTOSSÁG, 
TALÁLÉKONYSÁG

A narancssárga szín de-
rût varázsol a hétközna-
pokba és energiával tölt 
fel.  
A narancssárga hatékony 
érzelmi stimuláns; a leg-
borongósabb napon is 
képes felvidítani. Segít a 
depresszió leküzdésében 
és fizikai aktivitásra sar-
kall. Oldja gátlásainkat, 
segítségével nyitottabbá, 
társaságibbá válunk.

Citromsárga 

BÖLCSESSÉG, TISZTÁN-
LÁTÁS, ÖNBECSÜLÉS

A citromsárga segítségé-
vel tisztán láthatjuk a 
dolgokat; egyrészt tuda-
tosabbá, másrészt fogé-
konyabbá, érdeklôdôb-
bé válunk. A sárga javítja 
a felfogóképességet és 
serkenti a szellemi aktivi-
tást. Serkenti memórián-
kat (így pl. segíti a vizs-
gára való felkészülést) és 
magabiztosságot ad. 

Zöld 

KIEGYENSÚLYO-
ZOTTSÁG, EMBERI  
KAPCSOLATOK,  
ÖNKONTROL

A zöld lehetôvé teszi a 
szellemi és fizikai ella-
zulást. Harmonizálja az 
energiaháztartást, eltölt 
a felfrissülés, a béke és 
a kiegyensúlyozottság ér- 
zésével. A zöldet a szere-
tet színének tartják, amely 
külsô és belsô egyensúlyt 
teremt; segít feltöltôdni, 
ha érzelmileg labilisabb 
periódusba kerülünk. 
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Kék

LOGIKA, EGÉSZSÉG,  
DÖNTÉSKÉPESSÉG

A kék az elme pihentetô színe: nyug-
tatja az idegrendszert és segít ella-
zulni. Segítséget jelent, ha alvásza-
varral küzdünk vagy ha gyermekünk 
hiperaktív. Holisztikus (fizikai-szelle-
mi) hatása révén tisztánlátást ad, 
valamint fejleszti a kommunikációs 
képességet és a beszédkészséget. 

Indigókék 

INTUÍCIÓ, MEGÉRZÉS,  
ELMÉLYÜLÉS

Az indigókék felszínre hozza tudat-
alatti énünket és segít harmóniába 
kerülnünk környezetünkkel. Serkenti 
az intuíciót, a képzelôerôt, erôsíti 
pszichénket és élénkíti az álomak-
tivitást.

Ibolyakék

SZÉPSÉG,  
ALKOTÓERÔ, IHLET

Az ibolyakék kreatív gondolatokat 
kelt és segít feladataink elvégzé-
sében. Felszínre hozza spirituális 
lényünket, ösztönzést jelent a min-
dennapokban, illetve belsô erôt és 
tartást ad. Felébreszti mûvészi ké-
pességeinket és kreativitásunkat. 

SZÍNES SZEMÉLYISÉGJEGYEK

Vörös: bátor, magabiztos, humánus, erôs akaratú, 
spontán, ôszinte, nyílt 

Narancs: lelkes, derûs, oldott, energikus, sportos, 
magabiztos és pozitív hozzáállású 

Citromsárga: jó humorú, optimista, magabiztos, 
gyakorlatias, intellektuális beállítottságú

Zöld: megértô, nyugodt természetû,  
alkalmazkodó, együtt érzô, megbocsátó, 
nagylelkû, szerény, természetkedvelô, romantikus

Kék: lojális, tapintatos, gyengéd, magával 
ragadó, találékony, gondoskodó, óvatos

Indigókék: intuitív, bátor, gyakorlatias, 
idealista, mély érzésû, igazságszeretô

Ibolya: magával ragadó, domináns egyé-
niség, igazságos, humánus, önfeláldozó, 
elôrelátó, kreatív, erôs szellemiségû
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A CSILLAGJEGYEK SZÍNEI

A színterápiának és az asztrológiának vannak bizonyos átfedései: minden 
csillagjegyhez tartozik egy szín, így könnyen megtudhatjuk, melyik színre tá-
maszkodhatunk életünk során.

Vízöntô
jan. 20. – feb. 17.
neonkék

Halak
feb. 18. – márc. 19.
türkizkék, lila, zöld

Kos
márc. 20. – ápr. 19.
vörös

Bika
ápr. 20. – máj. 20.
zöld

Ikrek
máj. 21. – jún. 20.
citromsárga

Rák
jún. 21. – júl. 22.
fehér, ezüst

Oroszlán
júl. 23. – aug. 22.
arany

Szûz
aug. 23 – szept. 22.
világoszöld, pasztellsárga

Mérleg
szept. 23 – okt. 22.
kék, rózsaszín

Skorpió
okt. 23. – nov. 21.
fekete, sötétvörös

Nyilas
nov. 22 – dec. 21.
lila, bíborvörös

Bak
dec. 22. – jan. 19.
sötétkék, sötétzöld, fekete
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SZÍNESÍTSÜK OTTHONUNKAT
Környezetünk színösszeállítását viszonylag egyszerûen, 
minimális idôbeli és anyagi ráfordítással megváltoztat-
hatjuk. 

VÖRÖS: a vörös élénkít; hatására elvesztjük idôérzékün-
ket, étvágyunk nô; éppen ezért ideális szín a társasági élet 
helyszíneinek (pl. nappali) díszítésére. Rendkívül erôs szín, 
használatát inkább díszítôelemként javasoljuk; kis mennyi-
ségben rendkívül dekoratív lehet és az egyébként komoly 
környezetbe is melegséget visz. A vörös kevésbé élénk 
árnyalatai kényelmes, nyugodt hangulatot árasztanak.

NARANCS: a narancs meleg, életteli szín. Élénk, vidám, 
növeli a komfortérzetet és az étvágyat, ezért alkalmazá-
sát a konyhában és az étkezôben javasoljuk. 

CITROMSÁRGA: a napfény színe melegséget, optimiz-
must, vidámságot és idealizmust sugároz. Javítja a hangu-
latot és az általános közérzetet. A megvilágosodás színé-
nek tartják. Dolgozószobák és gyerekszobák díszítésére 
javasoljuk.

ZÖLD: a leggyakoribb természetes szín, amelynek a ter-
mészetben szinte minden árnyalatát megtaláljuk. A zöldet 
a gyarapodás és a termékenység színének tartják. Frisses-
séget, fiatalságot és életerôt áraszt. A kékhez hasonlóan 
nyugtató hatású, ezért különösen alkalmas hálószobák és 
fürdôszobák háttérszínének.

KÉK: a kék nyugtató, lazító hatású szín, ezért leginkább 
a hálószobába illik. Spirituálisan feltölt és javítja a kon-
centráló képességet, ezért azokba a helyiségekbe is 
ajánljuk, ahol tanulunk vagy dolgozunk, emellett a gyer-
mekszobába is ideális. Mivel általában a tisztasággal 
asszociáljuk, ezért a fürdôszobába is jól illik, a konyhába 
viszont nem ajánljuk, mert csökkenti az étvágyat (a fogyni 
vágyóknak viszont éppen ezért segítséget jelenthet). 

IBOLYAKÉK: az ibolyakék a vörös serkentô hatásának és 
a kék nyugodt erejének egyensúlyát teremti meg. Átszelle-
mült hangulatot teremt; a tökéletesség és nemesség színé-
nek tartják. A nappaliban varázslatos, egzotikus légkört 
teremthetünk vele.

JÁTSSZUNK A SZÍNEKKEL!
Használjunk színeket energiaháztartásunk harmonizálására.
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SZÍNEK A RUHÁSSZEKRÉNYBEN
Gondolt valaha arra, hogy az Ön által vá-
lasztott színek nemcsak ízlésérôl árulkod-
nak, hanem ennél sokkal többet árulnak 
el Önrôl? Arról nem is beszélve, hogy az 
általunk viselt színek a hangulatunkra is 
hatással lehetnek. 

RUHÁINK SZÍNE 

VÖRÖS 
Ha magabiztosnak szeretnénk látszani vagy 
erôsíteni szeretnénk önbizalmunkat, viseljünk 
vöröset. Tartsuk azonban észben, hogy a túl 
sok vörös másokban – különösen önbizalom-
hiányban szenvedô társainkban – ellenérzést 
kelthet.

NARANCS
A narancssárga szín valódi energiabomba. 
A narancsságra ruha vidám megjelenést 
kölcsönöz és játékos hangulatot kelt. Az 
alkotómûvészek elôszeretettel játszanak el 
a narancs különbözô árnyalataival. Egy na-
rancssárga kiegészítô feldobja öltözékünket, 
azonban ha monoton munka elôtt állunk, a 
narancssárga nem jó választás, mert zavar-
hatja a koncentrációt, amelyre a feladat el-
végzéséhez szükségünk lesz.

CITROMSÁGRA
Ha jó kedvre szeretnénk derülni, viseljünk 
citromsárgát. A citromsárga szín hasonló 
gyógyító potenciállal rendelkezik, mint amit 
a napfénynek tulajdonítunk. A sárga és az 
arany színárnyalatai felvidítanak és energiá-
val töltenek fel. 

ZÖLD
A zöld a természet színe, ezért különösen 
alkalmas arra, hogy összhangba kerüljünk 
szûkebb és tágabb környezetünkkel. A zöld 
a tavasz és az újjászületés színe. 

KÉK 
A kék nyugalmat és derût áraszt. A tenger 
kék árnyalatai különösen nyugtató hatásúak. 
Az indigókék és a sötétebb árnyalatok a ké-
nyelem érzetét sugározzák. 

IBOLYAKÉK
Ha másokhoz kell alkalmazkodnia, az ibolya-
kék nem a legjobb választás. A lila ruhával 
Ön azt az üzenetet küldi a külvilágnak, hogy 
szeretne feltûnést kelteni. Ha öntörvényû, ha-
tározott egyéniségnek akarja mutatni magát, 
aki nem törôdik mások véleményével, akkor 
az ibolyakék ideális választást jelent.
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SZÍNEK ÉS ÉTELEK

Feltöltôdhetünk energiával azáltal is, amit eszünk, hiszen az éte-
leknek nemcsak a minôsége, de a színe is rendkívül fontos közér-
zetünk számára. Gondoskodjunk róla, hogy az általunk elfo-
gyasztott ételek színüket tekintve is egyensúlyban legyenek. Ha 
zavart észlelünk energiaháztartásunkban, igény szerint módosít-
sunk étrendünkön: ha például több energiára van szükségünk, 
fogyasszunk több vörös színû ételt. 

SZÍNEK  
ÉS EGÉSZSÉG

Panasz:  Gyógyító  

 színek:

koncentrációs  citromságra 
problémák vagy ibolyakék
légszomj kék
emésztési zavarok citromságra
hidegre való  vörös 
érzékenység
érzelmi válságok narancssárga
gyász rózsaszín  
 vagy zöld
stressz zöld
migrénes fejfájás kék vagy  
 ibolyakék
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Sensitivity 
of the eye

A SZÍN FÉNY, A FÉNY PEDIG SZÍN

A nap különbözô frekvenciájú fényt bocsát ki. Ezeket a frekvenciákat fénytöréssel tudjuk szétválasztani; amikor a 
fény egy prizmán halad át, a prizma a spektrum hét színére bontja a fényt. Mindegyik színre egy adott frekvencia jel-
lemzô. Ha a szétválasztott színeket újabb prizmán bocsátjuk át, azok újra egyesülnek és fehér fényt alkotnak. Isaac 
Newton angol fizikus volt az elsô tudós, aki a 17. század végén kísérleti úton elsôként igazolta ezt a jelenséget.

narancs és citromsárga hosszabb hullámhosszal rendelkezô 
színek, így hamarabb elérik szemünket, mint a spektrum má-
sik végén található színek. Ezeket meleg színeknek nevezzük 
és általában a tûzzel, illetve a napfénnyel rokonítjuk ôket. A 
zöld, a kék és az ibolyakék hideg színek; rövidebb hullám-
hosszal rendelkeznek, ezért lassabban érik el szemünket; a 
tenger és a folyók, az égbolt és a téli hajnal színeire as-
szociálunk róluk. Távolító színeknek is nevezzük ôket amiatt, 
hogy energiájuknak hosszú idôre van szüksége ahhoz, hogy 
elérjék szemünket. Minden meleg színnek van egy kiegészítô 
(hideg) színe: vörös - kék, narancs - indigókék, sárga - ibolya-
kék, zöld – vörös (bíborvörös).

A színek hullámhossza és frekvenciája
Az energia hullámokban terjed. Az egymást követô 
hullámok közötti távolságot hullámhossznak, a hullá-
mok másodpercenkénti rezgésszámát pedig frekven-
ciának nevezzük. Általános szabályként elmondható, 
hogy minél nagyobb a hullámhossz, annál kisebb a 
frekvencia. Minden színnek saját frekvenciája és hul-
lámhossza van. Szabad szemmel az elektromágneses 
spektrumnak csak egy kis része látható; az ibolyakék 
rendelkezik a legrövidebb hullámhosszal, míg a vörö-
sé a leghosszabb. Az ibolya után az ultraibolya kö-
vetkezik, amely bár nem látható fény, képes áthatolni 
a testünkön. Az ultraibolya fény hatására barnul le bô-
rünk, és a baktériumokat is ez a fény pusztítja el.
A spektrum másik végén található, leghosszabb hul-
lámhosszal rendelkezô szín a vörös. A vörösön túl ta-
lálható az infravörös, amelyet a mikrohullámok, a ra-
dar-, a rádióhullámok és a televízió hullámai követnek; 
ezek egyike sem látható szabad szemmel. A vörös, 

UV fény Látható fény Infravörös fény



11

A SZÍNTERÁPIA BÖLCSÔJE: A TERMÉSZET
A színterápia ôsi találmány; termé-
szetes gyógyítási eljárás, amely a 
természet színein alapul. A színek 
segítenek harmonizálni testünk és 
lelkünk mûködését. A természetben 
számos különbözô színnel talál-
kozunk. A növények, fák, virágok 
és gyümölcsök árnyalatai alkotják 
adják a természet gazdag színpa-
lettáját. Akarva sem tudnánk hatá-

sosabb színt elôállítani, mint az ég-
színkék, a tenger kékeszöldje vagy 
a naplemente narancsvörös árnya-
latai. A színekkel való gyógyítás 
vélhetôen az emberiség által hasz-
nált elsô terápiák közé tartozott. Az 
elsô embereknek a napfény adott 
élelmet és meleget, míg a természe-
tes környezet színei hatással voltak 
mentalitásukra és mindennapjaikra. 

A civilizáció minden vívmánya el-
lenére egészségünk ma is függ a 
színektôl. A hosszú szürke téli hó-
napok elvonják tôlünk az energiát, 
a színek hiánya hajlamossá tesz 
minket a betegségekre és a depres-
szióra. Amint a nap kisüt, gondja-
ink elszállnak és egy szempillantás 
alatt visszanyerjük energiánkat és 
életkedvünket.

A SZÍNTERÁPIA TÖRTÉNETE
Az ókori egyiptomi, indiai és kínai civilizációk elôszeretettel használták a színek 
gyógyító erejét: a betegeket napfénnyel kezelték, amelyet színes üvegeken és kris-
tályokon vezettek keresztül. Írásos emlékek is fennmaradtak arról, hogy a kínai or-
voslásban a gyomorbajt sárga fénnyel kezelték, a skarlátban szenvedô betegeknek 
pedig azt tanácsolták, hogy vörös sálat viseljenek. Avicenna, a 11. század neves 
orvosa ugyancsak lejegyezte, hogy az erôsen vérzô betegekre rossz hatással vannak 
a vörös tárgyak, a kék színnek ezzel szemben vérzéscsillapító hatást tulajdonítottak. 
Praxisában rendszeresen használt színes kenôcsöket és gyógyitalokat. A 16. század-
ban Paracelsus, akit a modern európai orvostudomány alapítójaként tartunk számon, 
ismét bevezette a színek használatát a gyógyításban: a zene és a gyógynövények 
mellett a színterápia alkalmazását is javasolta. Elôremutató szakmai elvei miatt nap-
jainkban kora egyik legkiemelkedôbb orvosának és gyógyítójának tartják.
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GYÓGYÍTÓ SZÍNEK

Környezetünk tele van gyógyító energiával, de ha az ember egy nagy-
városban él és egy irodában dolgozik, nehéz ezeket az energiákat fel-
fedezni. Megfigyelte valaha az Önt körülvevô színeket? Szürke irodai 
szônyeg, fehér falak, szürke folyosók, elsötétített ablakok. Nem csoda, 
ha néha mi magunk is szürkének érezzük magunkat. 
Színes világban élünk, de a színeket nem könnyû észrevenni magunk kö-
rül. A színterápia ôsi módszerét alkalmazva energiaháztartásunkat újra 
egyensúlyba hozhatjuk; ebben segít a Bioptron fényterápia. 

BIOPTRON FÉNYTERÁPIA:  
MÁRTÓZZON MEG A SZÍNEKBEN!

A BIOPTRON színterápia a polarizált fény révén 
energiával tölt fel. A BIOPTRON színterápia a 
testre, lélekre és a tudatra egyaránt hatással van.  
A betegség okára összpontosít, ezáltal stimulálja  
a szervezet öngyógyító folyamatait. Harmonizálja 
a test energiaháztartását, így segítségével a legkü-
lönbözôbb egészségi problémák kialakulását elôz-
hetjük meg. 
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A szivárvány színei és a csakrák 

A BIOPTRON színterápia azon a feltételezésen alapul, hogy 
minden szervünkre jellemzô egy jól meghatározható frekven-
cia és rezgés, illetve hogy a betegség a szervezet természe-
tes válasza a terhelésre. A terhelés a frekvencia változását 
idézi elô, amely a szervek egészségi állapotára is hatással 
van. A napfény egyes színeihez kapcsolódó frekvenciák – és 
így a hét BIOPTRON szûrô – azonosak a csakráknak neve-
zett hét fô energiaforrásunk, illetve a csakrák által befolyásolt 
szerveink, izmaink és csontjaink frekvenciájával. A csakrák a 
hormonokat termelô belsô elválasztású mirigyek mûködésére 
is hatással vannak. A színeket használhatjuk az egyes csak-
rák, illetve az egész rendszer aktiválására. 
A módszer hatással van az emberi szervezet fizikai, spirituá-
lis és mentális állapotára egyaránt.

Mártózzon meg a BIOPTRON színzuhatagában!
Az energiaháztartás harmonizálásának és egyensúlyban 
tartásának érdekében minden csakrát kezeljünk naponta egy 
percen át a megfelelô színnel.

Kapcsolja össze a BIOPTRON fényterápiát egy 
masszázzsal! 
A színterápia a legkülönfélébb masszázstípusok ideális 
kiegészítôje lehet. 
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•

•

•

•

A BIOPTRON színterápia jó közérzetet biztosít; a spektrum 
hét színét használva a BIOPTRON-fény feltölti a csakrákat, 
egyensúlyba hozza a szervezet energiaháztartását és 
segíti a szervezet öngyógyító folyamatait.

A BIOPTRON színterápia wellness terápiára 
szolgál, orvosi eszköznek nem minôsül.

VÁLSSZA KI  
AZ IGÉNYEINEK MEGFELELÔ BIOPTRON 
SZÍNTERÁPIA KÉSZLETET:

•Pro 1 fényterápia készlet – minôségi üvegszûrô-
készlet a csakrák mûködésének élénkítésére

•Compact III színterápia készlet – minôségi üveg-
szûrôkészlet és kozmetikai termékek a kombinált 
fényterápiáért: csakrastimuláció és bioinformáció-
elmélet

   vörös – alap- vagy gyökércsakra

   narnacs – szakrális csakra

   sárga – köldök csakra

   zöld – szív csakra

   kék – torok csakra

   indigókék – korona csakra

   ibolyakék – homlok csakra
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✓ Csakrastimuláció

BIOPTRON Pro 1 SZÍNTERÁPIA KÉSZLET
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✓ Csakrastimuláció

BIOPTRON Pro 1 SZÍNTERÁPIA KÉSZLET

A BIOPTRON Pro 1 színterápia készlet hét üvegszûrôbôl áll, ame-
lyek a hét alapszínnek felelnek meg, emellett szervezetünk ener-
giaközpontjainak (csakrák) színével is azonosíthatók. A vörös, 
narancs, sárga, zöld, kék és ibolyakék színek mellett a készletet 
az indigókék szûrô teszi teljessé. 
A szûrôkészlet kifejezetten a BIOPTRON Pro 1 készülékhez készült.
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✓ Csakrastimuláció
✓ Bioinformáció-elmélet

BIOPTRON Compact III SZÍNTERÁPIA KÉSZLET
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BIOPTRON Compact III SZÍNTERÁPIA KÉSZLET 

A BIOPTRON Compact III használatának nincsenek ismert mellék-
hatásai. A szín- és fényterápia elsôsorban a megbetegedések oká-
ra hat, nem pedig a tünetekre; testi-lelki hatásai révén harmonizál-
ja a szervezet mûködését. A BIOPTRON Compact III színterápia 
mûködése két terápiás alapelven alapul – az akupunktúrás pontokra 
ható bio-információ elméleten és a csakrakoncepción. A terápiás 
eszközök a következôk: 
• 6 bioinformációs szûrô
• 1 indigókék szûrô
• 3 kozmetikai termék: Fényfolyadék, Kiegyenlítô gél, Kristálykrém

A BIOPTRON Compact III színterápia gyengéd, biztonsá-
gos és hatékony terápiát nyújt; tiszta színei és a kozmetikai 
termékek bioinformációval dúsított eszenciája révén javítja 
az általános közérzetet.

Kristálykrém
Fényfolyadék
Kiegyenlítô gél



19

A BIOPTRON színterápia elônyei 

•  A színterápia felnôttek, gyermekek és háziállatok 

kezelésére egyaránt alkalmas

•  Természetes, orvosi beavatkozást nem igénylô, 

egyszerûen alkalmazható terápia; a tudományos 

háttérnek köszönhetôen a hatás garantált

•  A kezelés lassú, de folyamatos változást idéz elô 

– életünket befolyásoló élményben lesz részünk!

•  Hatékony, rövid kezelések 

•  Öngyógyító eszköz, amely magabiztosságot 

kölcsönöz

•  Javítja lelki, mentális és fizikai állapotunkat

•  A fényterápia az egyik legígéretesebb  

kezelési módszer

•  Svájci minôség

•  Egyedülálló, minôségi üvegszûrôk
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Színek a háziállatok  
gyógyításában

Köztudott tény, hogy a háziállatok is gyakran 
szenvednek gazdáik betegségeitôl; nem ritkaság, 
hogy egy kutya depresszióba esik, vagy egy 
macska allergiás. 
Az állatoknak is vannak csakráik, és ugyan látá-
suk különbözik a miénktôl, ám ettôl még fogéko-
nyak a színekre és az azok által közvetített ener-
giára, vagyis ugyanúgy képesek megtapasztalni 

a színek különbözô hatásait: bôrükön, izmaikon 
keresztül magukba szívják a színeket. A színek 
kémiai reakciókat válatanak ki szervezetükbôl, 
így hatással vannak szerveik és egész szerveze-
tük mûködésére, ezáltal segítik az öngyógyító fo-
lyamatokat és segítenek megelôzni az egészségi 
probémákat.

A BIOPTRON színterápia ezért ideális eszköz 
az állatok kezelésére. Házikedvencei hálásak 
lesznek a gondoskodásért!
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