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A FÉNY ÉS A SZÍNEK  
ALAPVETÔEN FONTOSAK  
A TEST ÉS A LÉLEK SZÁMÁRA

A BIOPTRON színszûrô készlet a színek és a fény segítségével kiegyensúlyozza és 
serkenti testünk energiaközpontjait. A színek az elmére, a testre, és a szellemre 
egyszerre fejtik ki a hatásukat. Ener giáink kiegyensúlyozása által a további prob-
lémák is megelôzhetôvé  válnak.
A színek jótékony hatását már a történelmi korokban is ismerték. Az elsô embereket 
is a nap táplálta és melegítette; a virágok, fák, állatok, az ég és a tenger pedig 
befolyásolta közérzetüket és hangulatukat. 
Közérzetünk minden technológiai fejlôdés ellenére ma is közvetlenül függ a színek 
hatásától. A hosszú, szürke téli hónapok alatt például jócskán megcsappannak en-
ergiáink, hiszen a színek állandó hiánya depresszióra hajlamosít. 
Abban a pillanatban azonban, mikor az elsô tavaszi napsugarak színárba borítják 
környezetünket, a mi rosszkedvünk is egybôl elillan, visszanyerjük energiáinkat és 
optimista hozzáállásunkat.

BIOPTRON SZÍNSZÛRÔ KÉSZLET
AZ ÖN JÓ KÖZÉRZETÉÉRT 

BIOPTRON színszûrô készlet  
a csakrák stimulációjához
PAG-992

BIOPTRON színszûrô készlet bioinformáció 
alkalmazásához az akupresszúrás pontokon ill.  
a csakrák stimulációjához
PAG-965
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BIOPTRON SZÍNSZÛRÔ KÉSZLET
AZ ÖN JÓ KÖZÉRZETÉÉRT 

A SZÍN ENERGIA

A színeket nem csupán vizuálisan érzékeljük, de tudat alatt bôrünkön, izmainkon, 
sôt, testünk minden sejtjén keresztül is magunkba szívjuk ôket. Testünkbe hatolva a 
színek különbözô kémiai reakciókat indítanak el, melyek befolyásolják szerveink és 
szervrendszereink mûködését. A színes fény használata manapság az egész vilá-
gon rendkívüli népszerûségnek örvend. A színek segítenek feltölteni szöveteink és 
szerveink energiarak tárait, ezzel növelve ellenálló ké pességünket. Az újonnan fel-
töltött energiák pedig erôt adhatnak a betegségek legyô zéséhez.



A színek használata nem új felfedezés. Már az ôsi egyiptomi, indiai és kínai civili-
zációk emberei is ismerték és használták a színek jótékony erejét. Az egyiptomiak 
például színes üvegeken és kristályokon átszûrôdô fénnyel gyógyították betegeiket. 
Arra is vannak bizonyítékok, hogy az ôsi Kína doktorai citromsárga színnel kezel-
ték a gyomor betegségeit, a skarlátban szenvedôknek pedig azt tanácsolták, hogy 
viseljenek vörös sálat a nyakukon.
Avicenna, a 11. századi gyógyító írásaiban maradt fenn az a tanács, miszerint a 
súlyosan vérzô embernek nem szabad vörös dolgokat néznie, ellenben a kék nyug-
tató hatását kell használnia a vérzés csillapítására. Szintén tudjuk róla, hogy praxi-
sában színes kenôcsöket és elixíreket használt. A 16. században Paracelsus – akit 
a modern európai orvoslás megalapítójaként tisztelünk – felelevenítette a színekkel 
való gyógyítás tudományát és filozófiáját, együtt alkalmazva a színes fénysugarak, 
valamint a zene és a növények jótékony hatásait. Munkásságát kortársai komolyta-
lannak ítélték, mûveinek nagy részét pedig elégették. Ennek ellenére Paracelsust ma 
sokan korának egyik legnagyobb gyógyítójaként tartják számon.

A SZÍNEK HASZNÁLATÁNAK 
TÖRTÉNETE

Newton
Sir Isaac Newton angol fizikus, matematikus, 
asztronómus, természetfilozófus és alkimista 
volt. Sokan ôt tartják a tudománytörténet 
legnagyobb alakjának.

Avicenna
Ibn Sina, másnéven Avicenna perzsiai doktor, 
filozófus és tudós volt. Leghíresebb mûvei  
A Gyógyítás Könyve és a Kánon. Ez utóbbi kö-
zel öt évszázadon keresztül tananyag volt Euró-
pa egyetemein.

Paracelsus 
Paracelsus svájci orvos volt. A Közel-Kelet or-
szágait járva olyan alkímisták és doktorok után 
kutatott, akiktôl elleshette a gyógyítás fortélyait.
Tôlük tanulta többek között, hogy a sebek ma-
guktól begyógyulnak, amennyiben szabadon 
levegôzhetnek, és nem fertôzôdnek el. Tudása 
híressé tette ôt kortársai között.
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A szín fény, és a fény szín. A napból áradó fény különbözô frekvenciákon rezeg, melye-
ket a refrakció (fénytörés) módszerével képesek vagyunk elkülöníteni egymástól. Mikor 
a fény egy kristályprizmán halad át, megtörik, és spektrumának hét színére válik szét. 
Minden színnek megvan a maga frekvenciája. Ha az így elkülönült színes sugarak egy 
újabb prizmán haladnak át, ismét fehér fénnyé állnak össze. Ezt a jelenséget elôször 
Isaac Newton, a nagy angol fizikus írta le a 17. században. 
Newton felfedezése a szivárvány keletkezésénél is tetten érhetô. Mikor a napfény 
átszûrôdik a vízcseppeken, melyek apró prizmákként mûködnek, sugarai hét színükre 
válnak szét. Minél nagyobbak a cseppek, a szivárvány színei annál tündöklôbbek 
lesznek. 

A NAPFÉNY 
7 SZÍNE



Az energia hullámokban terjed. Az egymást követô hullámok közti távolságot hullámhossznak, 
a hullámok egy másodperc alatti rezgéseinek számát pedig frekvenciának nevezzük. Általános 
szabály, hogy minél nagyobb a hullámhossz, annál alacsonyabb a frekvencia. Minden színnek 
megvan a maga, csak rá jellemzô frekvenciája és hullámhossza. Az elektromágneses spek-
trumnak csupán egy kis tartománya érzékelhetô az emberi szem számára. A legrövidebb hul-
lámhosszal az ibolyaszín, a leghosszabbal pedig a vörös rendelkezik. Az ibolyán túl található 
az ultraibolya sugárzás tartománya, mely bár szemünk számára láthatatlan, ugyanúgy képes 
áthatolni testünkön. A nap sugarainak ezen része az, melynek bôrünk barnaságát köszönhetjük. 
Az ultraibolya sugárzás ezen kívül a felületi baktériumok ellen is hatásos. 
A spektrum másik oldalán a legnagyobb hullámhosszal rendelkezô vörös szín áll. Ezen túl talál-
hatók az infravörös, még tovább pedig a mikro-, a radar-, a rádió-, illetve a televíziós hullámok, 
melyek egytôl egyig láthatatlanok az emberi szem számára. A vörös, a narancssárga és a 
citromsárga a legnagyobb általunk is érzékelhetô hullámhosszal rendelkezô színek. Mivel a tûz 
és a napsütés jut róluk eszünkbe, meleg színeknek is nevezzük ôket. 
A zöldet, a kéket és az ibolyát hasonló érzékleti alapon hideg színeknek hívjuk. Ezek rövidebb 
hullámhosszal terjednek, és a tenger, a folyók, az ég, illetve a téli hajnalok érzetét keltik bennünk. 
Más néven távolító színeknek is nevezzük ôket, mert energiájuk lassabban éri el a szemünket.
Minden meleg színnek megvan a maga hideg kiegészítôje: vörös-kék, narancssárga-indigókék, 
citromsárga-ibolya, zöld-piros (magenta). 

SZÍNHULLÁMHOSSZOK
ÉS FREKVENCIÁK

A láthAtó féNysPektrum
400 nm 450 nm 500 nm 550 nm 600 nm 650 nm 700 nm

A szem érzékenysége
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A SZÍNEK HASZNÁLATÁNAK
ALAPELVE

A színhasználat alapelve szerint minden szervnek megvan a maga egészséges 
mûködésére jellemzô frekvenciája, és minden betegség a test természetes válasza 
az ôt ért feszültségekre. A feszültség megváltoztatja az energia frekvenciáját, mely 
kihat a szerv egészségi állapotára. Egy szerv mûködésében beállt változás hátteré-
ben tehát valamely stresszhatás által okozott rezgésszám emelkedés, illetve csökke-
nés állhat, mely egyaránt lehet vegyi, mechanikus, illetve termikus eredetû. 
Az elhízás jó példa erre; a stressz, mellyel szívünket terheljük, ami megpróbál lé-
pést tartani az emésztés és a keringés megnövekedett vérigényével, megváltoztatja 
ezen fontos szervünk természetes frekvenciáját. Miután hosszú ideig egy ilyen rossz 
frekvencián való mûködésre kényszerítjük, szívünk egyszer csak szívrohammal rea-
gálhat a túlzott terhelésre. De említhetjük a drogok által megváltoztatott agyhullá-
mok példáját is. Ez utóbbi frekvenciaváltozás fáradtsághoz, majd ki me rültség hez, 
végsô esetben pedig halálhoz vezet. A túlzott napozás úgyszintén megváltoztatja 
bôrünk sejtjeinek termelôdési ütemét, így okozva pusztulásukat, mely bôrégés for-
májában mutatkozik meg.
A színszûrôk használata azon a feltevésen alapszik, miszerint ha valamelyik szer-
vünk elveszítette egyensúlyát, a neki megfelelô frekvenciát hordozó szín energiájá-
nak segítségével helyreállíthatjuk azt. 
Mindemellett sosem szabad elfelejtenünk, hogy egyetlen kiegészítô terápia sem 
helyettesítheti a szakértô orvosi kezelést. A hagyományos gyógymódok a színszûrôk 
használatával kombinálva gyorsabb és látványosabb eredményeket hozhatnak. 
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MELYIK SZÍNT HASZNÁLJAM? 
ISMERJE MEG 7 CSAKRÁJÁT!

A csakraelmélet azon a feltevésen alapszik, hogy ha egészségesek vagyunk, az 
éltetô energia egyenletesen áramlik testünkben. Hét meghatározott ponton ez az 
energia egy spirál mentén folyamatosan mozogva koncentrálódik, sûrûsödik össze. 
Ezt a hét pontot nevezik csakrának. A „csakra” szanszkrit eredetû szó, jelentése 
’kerék’. A színszûrôket a hét fô csakrán használjuk, de tudnunk kell, hogy ezek 
mellett még több kisebb energiaközpontunk is létezik.  
Hét fô csakránk színes elemek rendszereként mûködik; ha mind fel van töltve, 
egyensúlyban vagyunk, tökéletes egészségnek és jó közérzetnek örvendünk. Ám ha 
csak az egyikük is lemerül, az egész rendszer borul. A színszûrôk segít ségével fo-
lyamatosan feltöltött állapotban tarthatjuk „csakra-elemeinket”.
A színspektrum színeinek frekvenciái megfeleltethetôk a testünk hét fô csakrája által 
hordozott energiáknak, illetve a kapcsolódó szervek, izmok és csontok rezgés-
szintjének. A narancssárga például a szakrális csakrával, illetve a petefészkekkel, 
a herékkel, a vesékkel, a medencével, a léppel és a belekkel áll párhuzamban. 
Emellett a csakrák a hormonokat termelô endokrin mirigyekkel is összeköttetésben 
állnak. A színeket használhatjuk az egész rendszer, de egy-egy csakra aktiválásá-
ra is. Ha például torokfájás kínoz, torokcsakránkat többféleképpen aktiválhatjuk: 
kék fénysugarat irányíthatunk a területre, vizualizálhatunk egy nyakunkat beragyo-
gó kék fénysávot, viselhetünk kék sálat, ehetünk kék ételeket (szôlô, oliva, szilva, 
áfonya, padlizsán), vagy ráhelyezhetünk a torkunkra egy lápis lazuli nevû, kék 
színû drágakövet. Azáltal, hogy a kék színnel kezeljük torok csakránkat, megerôsítjük 
hozzá kapcsolódó jellemvonásainkat is. Kommunikációs és önkifejezô készségünk, 
igazságérzetünk stabilizálódik, kreativitásunk új erôre kap, és nem utolsó sorban a 
torokfájás hátterében álló blokkok is feloldódnak. Amennyiben egy csakrát túltöl-
tünk saját színével, ajánlatos a megfelelô kiegészítô színnel kiegyensúlyozni azt.

GYÖKÉR

SZAKRÁLIS

NAPFONAT

SZÍV

TOROK

hOmLOK

KORONA
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A színszûrôk hagyományos alkalmazásának példái:

A színszûrôk használata nem helyettesítheti az orvosi konzultációt és kezelést. 
Ajánljuk, hogy a színszûrôk használata elôtt egyeztessen orvosával, hogy a prog-
ram valóban alkalmas-e az Ön problémájának kezelésére.

CSAKRA SZÍN TERÜLET FIZOILÓGIAI  
KAPCSOLAT

HORMO
NÁLIS  
HATÁS

FIZIOLÓGIAI  
VÁLASZ 

gyökér vörös gerinc alapja ivarszervek,  
végbél

adrenalin félelem vagy bátorság, 
öntudatoság

szakrális na
rancs
sárga

has alsó része petefészkek, herék,  
vesék, belek

nemi hormonok gyönyör,  
önbecsülés

napfonat citrom
sárga

gyomor hasnyálmirigy, máj, 
emésztôtraktus, bôr 

inzulin tisztaság,  
önértékelés

szív zöld szív csecsemômirigy, immun-
rendszer, keringés, tüdô

timozin együttérzés,  
szeretet

torok kék torok pajzsmirigy,  
légzôrendszer

tiroxin kommunikáció,  
önkifejezés

homlok indigó
kék

homlok hipofízis, szemek,  
homloküreg 

serkentô  
hormonok

intuíció, önmagunkért 
való felelôsségvállalás

korona lila fejtetô tobozmirigy,  
agy, idegrendszer

melatonin megvilágosodás, 
önismeret



SZIVÁRVÁNY ZUHANY

Szervezetünk holisztikus rendszerét nagyszerûen egyensúlyban tarthatjuk, ha  
minden csakrát 1 percig kezelünk a neki megfelelô színnel. Ez tehát napi mindössze 
7 percet vesz igénybe. A módszer naponta alkalmazható, és fôleg azoknál ajánlott, 
akik sok idôt töltenek mesterséges fényben. A szivárvány zuhany hatásának erôsí-
tésére egy rövid, az összes csakrát érintô, zöld fénnyel való megvilágítás ajánlott.



Vörös

C O L O R  T H E R A P YB I O P T R O N  S Z Í N S Z Û R Ô K

Pszichológiai szempontból a vörös az egészség, a tûz, a melegség, 
a vér, a szenvedély, az akarat, a túlélés, a düh, a tüzes vérmérsék-
let, a veszély és a rombolás szimbóluma. Stimulál, izgat, és irritál. 
Az erô érzésével tölti fel az embert. 

A 7 SZÍN EREJE
GYÖKÉRCSAKRA – VÖRÖS

A VÖRÖS SZÍN HATÁSA HOL HASZNÁLJUK? IDÔTARTAM

serkenti az idegrendszert, jótékony 
hatással van az érzékszervi 
zavarokra (szaglás, tapintás, látás, 
hallás és ízlelés)

gyökércsakra vörös: 10 perc
kék: 2 perc
3 hétig

felpezsdíti a vérkeringést;
fázós természetûeknek ajánlott

gyökércsakra vörös: 20 perc
kék: 5 perc

energiával tölt fel gyökércsakra vörös: 15 perc
kék: 3 perc
igény szerint

serkentheti a májmûködést hasfal jobb 
oldalán

vörös: 3-5 perc
kék: 1 perc
1 hétig

izmokra gyakorolt hatása
segít a lumbágó kezelésében

begörcsölt
izmok

vörös: 10 perc
kék: 2 perc  
naponta kétszer, 
amíg enyhül a 
fájdalom

enyhítheti az ízületi fájdalmakat a fájdalmas
testtáj

vörös: 5 perc
kék: 1 perc, 
 illetve amíg 
enyhül a fájdalom



Narancssárga

A 7 SZÍN EREJE
SZAKRÁLIS CSAKRA – NARANCSSÁRGA

Pszichológiai szempontból a narancssárga a fizikai és mentális ener-
giákat egyesíti. A kreativitás színe. Jó közérzetet és vidámságot 
 generál. A melegség és a bôség szimbóluma. Az önbecsüléssel 
 közvetlen kapcsolatban áll.  

A NArANcssárgA sZÍN HATásAI HOL HAsZNáLJUK? IDÔTArTAM

vérnyomásnövelés nélkül,
kíméletesen serkenti a
szívmûködést; alacsony
vérnyomásra ajánlott

szakrális csakra narancssárga: 3-5 perc
indigókék: 1 perc 
naponta egyszer, 
amíg nincs érzékel hetô 
javulás

segíti a csonttörés vagy
ínszalagszakadás utáni
felépülést

sérülés helye narancssárga:
3-5 perc
indigókék: 1 perc 
naponta kétszer a teljes 
gyógyulásig

enyhe antidepresszánsként hat szakrális csakra narancssárga: 5 perc
indigókék: 1 perc 
 naponta egyszer,  
amíg nem javul a 
kedélyállapot

menstruációs fájdalmak
enyhítésére, menopauzás 
zavarokra

szakrális csakra narancssárga: 5 perc
indigókék: 1 perc 5 
napig

megindítja a szülés utáni
tejtermelôdést

mindkét emlô narancssárga: 3 perc
indigókék: fél perc 
naponta egyszer

javítja a tüdô mûködését mindkét
tüdôfél

narancssárga: 3 perc
indigókék: naponta  
fél perc egy héten át



Citromsárga

C O L O R  T H E R A P YB I O P T R O N  S Z Í N S Z Û R Ô K

A 7 SZÍN EREJE
NAPFONATCSAKRA – CITROMSÁRGA

Pszichológiai szempontból a citromsárga jótékony hatással van az 
elkeseredett és depressziós emberre. Az intellektus és az érzékelés 
színe. Hagyományosan a sárgát tartották az élet színének, mert örö-
möt és  vidámságot sugároz. Közvetlen kapcsolatban áll az önértéke-
léssel, vagyis azzal, hogy mit gondolunk saját magunkról. A szemé-
lyiség és az egó színe. 

A CITROMSÁRGA SZÍN HATÁSA HOL HASZNÁLJUK? IDÔTARTAM

kedvezô hatása van az
idegekre és az idegrendszerre
és serkenti az agymûködést

gyomorszáj citromsárga: 10 perc
lila: 2 perc

stimulálja a nyirokrendszert,
méregtelenítheti a véráramot

gyomorszáj citromsárga: 3-5 perc
lila: 2 perc
három hétig, lehetôleg 
könnyû diéta mellett

segít megszüntetni
a székrekedést

köldök citromsárga: 10 perc
lila: naponta 2 perc  
a javulásig

enyhíti a szellemi kimerültséget gyomorszáj citromsárga: 15 perc
lila: 3 perc
2-3 napig

segíti az emésztést, csökkentheti  
a savtúltengést

gyomorszáj citromsárga: 20 perc  
lila: 5 perc

regenerálhatja a bôrt gyomorszáj
és a
problémás
bôrfelület

citromsárga: 10 perc
lila: 2 perc
hetente egyszer



Zöld
A zöld a szeretet, a növekedés, a fejlôdés, a tapasztalatlanság, a 
termékenység, a remény, az egyensúly és az új élet színe. Továbbá 
a féltékenységet, az irigységet és a babonás hitet is szimbolizálja. 
Az érzelmek színe.

A 7 SZÍN EREJE
SZÍVCSAKRA – ZÖLD 
A SZÍNSPEKTRUM KÖZÉPSÔ SZÍNE

A ZÖLD SZÍN HATÁSA HOL HASZNÁLJUK? IDÔTARTAM

a központi idegrendszer részét
képezô szimpatikus idegekre
kifejtett hatása révén csökkentheti
a vérnyomást és a véredények
falára ható nyomást

szívcsakra zöld: 5 perc
vörös: fél perc, 
amíg nem érezhetô 
javulás

üdít, energizálja a szervezetet szívcsakra,
gerinc

zöld: 20 perc
vörös: 2 perc

érzelmi kiegyensúlyozó hatással 
bír

szívcsakra zöld: 10 perc
vörös: 1 perc

segítheti a szövet- és 
izomképzôdést

gyenge izmok zöld: 10 perc
vörös: fél perc
naponta, amíg
nincs javulás

sokkhatás enyhítésében is segíthet szívcsakra zöld: 10 perc
vörös: fél perc

kíméletes fertôtlenítô és
baktériumölô hatás

érintett terület zöld: 20 perc
vörös: 1 perc



Kék

B I O P T R O N  S Z Í N S Z Û R Ô K

A 7 SZÍN EREJE
TOROKCSAKRA – KÉK

Pszichológiai szempontból a kék a zöldnél is nyugtatóbb hatású a 
különbözô érzelmi problémák esetén. A kék a meditáció és a spirituá-
lis fejlôdés színe. Ellazítja, lecsendesíti az elmét.  A kékhez kapcsoló-
dik az igazság, az elkötelezettség, a nyugodtság és az ôszinteség, az 
intuíció és egyéb, magas szintû mentális minôségek. Közvetlen kap-
csolatban áll az önkifejezéssel. 

A KÉK SZÍN HATÁSA HOL HASZNÁLJUK? IDÔTARTAM

enyhítheti a gyulladást torokcsakra kék: 10 perc
vörös: 1 perc
naponta kétszer,
amíg nem
érezhetô javulás

gyorsítja az anyagcserét,  
energiával tölt fel

torokcsakra kék: 10 perc
vörös: 1 perc
hetente egyszer

csökkenti a lelki feszültséget torokcsakra,
tarkó

kék: 20 perc
vörös: 2 perc

torok-, gége- és mandulagyulladás,
afta és fülgyulladás tüneteinek 
enyhítésére

torokcsakra kék: 10 perc
vörös: 1 perc
naponta kétszer

megnyugtatja a hiperaktív gyereket torokcsakra kék: 10 perc
vörös: 1 perc
naponta egyszer
egy héten át

gyorsíthatja az égési sérülések
gyógyulását

égett bôrfelület kék: 10 perc
vörös: fél perc
naponta kétszer
a gyógyulásig



Indigókék

A 7 SZÍN EREJE
HOMLOKCSAKRA – INDIGÓKÉK

Pszichológiai szempontból az indigókék a fegyelem, a rendszeretet, 
a hit és a hatékonyság színe. Úgy tartják, hogy segít legyôzni a füg-
gôséget okozó érzelmeket. Az indigókék felhozza elnyomott félelme-
inket (hogy rájöhessünk, mirôl szólnak, és hogyan kapcsolódnak be-
tegségünkhöz). Önmagunkért való felelôsségvállalásra ösztönöz. 

AZ INDIGÓKÉK SZÍN HATÁSA HOL HASZNÁLJUK? IDÔTARTAM

az álmatlanság hatékony
ellenszere

homlokcsakra indigókék: 10 perc
narancssárga:  
1 perc

serkentheti a szövetképzôdést égett bôrfelület indigókék: 5 perc
narancssárga:
1 perc, igény szerint

enyhítheti az akut homloküregi
panaszokat

homlokcsakra, 
szemek

indigókék: 5 perc
narancssárga:
1 perc naponta
kétszer

csökkenti a hátfájdalmat homlokcsakra
és a problémás
terület

indigókék: 10 perc
narancssárga:
1 perc

segíthet elállítani a vérzést a vérzô
testrész

indigókék: 20 perc
narancssárga:
2 perc

gyorsíthatja az ekcéma
gyógyulását

problémás
bôrfelület

indigókék: 5 perc
narancssárga:
1 perc egy hétig



Lila

B I O P T R O N  S Z Í N S Z Û R Ô K

A 7 SZÍN EREJE
KORONACSAKRA – LILA

Pszichológiai szempontból a lila az önismerettel és a spirituális tu-
datossággal áll kapcsolatban. Elôsegíti az egó és a szellem egysé-
gét. Az lila az ön ismeret színe. Különösen intenzív hatású, ezért 
használata gyer mekeknél nem ajánlott.

A LILA SZÍN HATÁSA HOL HASZNÁLJUK? IDÔTARTAM

enyhíti a pszichológiai eredetû
betegségek tüneteit

koronacsakra,
a tarkó 
irányában
megvilágítva

lila: 10 perc
citromsárga:  
1 perc
egy hétig

fertôtleníti a bôrt problémás
bôrterület

lila: 5 perc
citromsárga:  
1 perc

serkentheti a lép fehérvérsejtter-
melését

gyomortájék 
jobb oldala

lila: 15 perc
citromsárga:  
1 perc egy hétig

tágíthatja a véredényeket,  
csökkentheti a vérnyomást

koronacsakra lila: 10 perc
citromsárga:  
1 perc egy hétig

pihenteti az idegrendszert és a 
szívet, enyhíti a fejfájást

koronacsakra,
a tarkó 
irányában 
megvilágítva

lila: 15 perc
citromsárga:  
1 perc

fejbôr- és koponyasérülés,
agyrázkódás esetén segíthet 
enyhíteni a tüneteket

koronacsakra lila: 15 perc
citromsárga:  
1 perc



SZÍNMASSZÁZS
A BIOPTRON színszûrôk kiválóan alkalmazhatók nyugtató masz-
százsok kiegészítésére. Ilyenkor a masszázs közben kü lön bözô 
színû fénysugarakkal világítjuk meg a lemerült energiaközponto-
kat. A színes fény, az olajos masszázs és a csakraterápia együtte-
se helyreállítja a személyes harmóniát és jó közérzetet. Ha erôsebb 
hatást szeretnénk elérni, közvetlenül a masszázsolajokat is megvi-
lágíthatjuk a színes lencséken átszûrôdô fénnyel. 

SZÍNEKKEL A JÓ KÖZÉRZETÉRT
A BIOPTRON fényterápia és a színszûrôk ismert és kedvelt eszkö-
zök a kozmetológiában, hiszen bôrünk mindig hûen tükrözi szer-
veink energetikai állapotát. Minden egyes apró ránc és folt, a bôr 
színe és állaga, vízmegkötô képessége, stb. testünk és szellemünk 
láthatatlan energiáinak dinamikus áramlásáról szolgáltat informá-
ciót. 
A BIOPTRON színszûrôk különösen a ráncok, tág pórusok, 
pigmentfoltok, narancsbôr, száraz és érdes bôr, illetve olajos, zsí-
ros bôr ápolásánál hatékonyak. A színes fény jótékony hatása a 
bôrön azonnal érzékelhetô: frissebbnek, simábbnak és fiatalo-
sabbnak tûnik. 

A BIOPTRON SZÍNSZÛRÔK 
ALKALMAZÁSAI 

SZÍNEK A KOZMETIKÁBAN



B I O P T R O N  S Z Í N S Z Û R Ô K

A BIOPTRON színszûrôk az állatok kezelésében is sikerrel alkalmazhatók. 

AZ ÁLLATOKNAK IS VANNAK CSAKRÁI

Akárcsak nekünk, embereknek, az állatoknak is vannak csakrái, ráadásul – bár az 
ô testük inkább vízszintes irányú – a mieinkhez nagyon hasonló helyeken. Nekik 
azonban van még egy fôcsakrájuk, mely a váll felett található: ez az úgynevezett 
mellsô csakra. Ezt néha „kulcscsakrának” is nevezik, hiszen központi szerepet ját-
szik, és rajta keresztül a többi csakrára is hatással lehetünk. Bár a legtöbb állat nem 
képes az emberhez hasonló színérzékelésre, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek 
rájuk hatással a színek energiái. Sôt, az állatok rendkívül érzékenyek az energia-
változásokra, tehát a színek jótékony hatásaira is. Mindemellett kérjük, ne feledje, 
hogy semmilyen kiegészítô módszer nem helyettesítheti az állatorvosi kezelést. 

SZÍNEK HASZNÁLATA AZ ÁLLATOKNÁL



BIOPTRON SZÍNSZÛRÔK
ELÔNYÖK ÉS JÓTÉKONY HATÁSOK 

WELLNESS MÓDSZER  
AZ EGÉSZSÉGTUDATOS EMBEREK SZÁMÁRA

•	Biztonságosan	használható	mind	felnôtteknél,	mind	gyermekeknél,	 
mind állatoknál.

•	Természetes,	orvosi	beavatkozást	nem	igénylô	és	 
könnyen használható.

•	Lassú,	de	tartós	változásokat	hoz,	melyek	egész	életére	kihatnak.
•	Hatékony	és	nem	idôigényes.
•	Saját	közérzetünket	javíthatjuk,	így	nôhet	az	önbizalmunk.
•	Segítség	érzelmi,	mentális	és	fizikai	problémák	esetén.	
•	Svájci	termék.
•	Egyedülálló	és	speciálisan	tervezett	színes	üvegszûrôk.	 



B I O P T R O N  S Z Í N S Z Û R Ô K
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SZÍNSZÛRÔK ALKALMAZÁSA
SZAKIRODALOM 



BIOPTRON színszûrô készlet a csakrák stimulációjához
PAG992

BIOPTRON színszûrô készlet bioinformáció 
alkalmazásához az akupresszúrás pontokon ill. 
a csakrák stimulációjához
PAG965

BIOPTRON SZÍNSZÛRÔ KÉSZLET



BIOPTRON AG 
Sihleggstrasse 23
CH-8832 Wollerau, Switzerland 
      + 41 43 888 28 00 
      + 41 43 888 28 99  
      light@bioptron.com
www.bioptron.com
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ZEPTER Ungarn Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.  •  Tel.: 36 1 437 6633
E-mail: zepter@zepter.hu  •  www.zepter.hu
Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 36 1 323 2426  •  E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is. 
www.facebook.com/zepterlevegotisztitas
www.facebook.com/zepter.bioptron
www.facebook.com/zepterviztisztitas
www.facebook.com/zepterkozmetikumok
www.facebook.com/fozzonazepterrel


