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BCR / Luxxamed therapie 

Achtergrondinformatie 

De BCR Therapie is ontwikkeld in Duitsland. Sinds 1999 is Luxxamed 

bezig met de ontwikkeling en optimalisatie van therapeutische en cel 

regulerende therapie systemen. Door deze BCR Therapie kunnen 

verschillende ziekten en pijnen in ons lichaam zichtbaar worden 

gemaakt en beter worden begrepen.  

Naast de positieve ervaringen van therapeuten en cliënten is deze 

therapie ook wetenschappelijk onderbouwd. Een wetenschappelijk 

onderzoek aan het Fraunhofer Instituut in Duitsland heeft onder 

andere de werking van het Luxxamed systeem bewezen. Er zijn 

positieve resultaten waargenomen bij onder andere Parkinson en 

Multiple Sclerose (MS). 

Werkingsmechanisme 

BCR Therapie is een geavanceerde therapie die het lichaam zowel 

analyseert als behandelt. Deze behandeling pakt de oorzaak aan van 

de verstoringen die in het lichaam plaatsvinden en richt zich op 

regulatie- en aansturingsprocessen. De behandeling wordt voor 

iedereen individueel afgestemd op de persoonlijke klacht(en). De 

behandeling zorgt voor activatie van het zelf genezend vermogen van 

de weefsels bij pijn en het verbetert de afvoer van de lymfe. In 80% 

van de gevallen ervaren mensen een verlichting van hun klacht (zoals 

pijn) na één behandeling. Elektrische stromen regelen vaak de 

celstofwisseling in het lichaam. De BCR Therapie werkt met 

elektrische impulsen en lichtpulsen en spreekt daarom ‘de taal van 

de cel’. 

  



Pijntherapie  

De  therapie kan worden ingezet bij verschillende klachten: 

 Migraine  

 Longproblemen 

 Ontstekingen 

 Gewrichten  

 Wervelkolom 

 Artrose, Artritis  

 Reuma 

 Jicht 

 Pees- of bandverwonding 

 Fracturen 

 Fibromyalgie 

 Tenniselleboog, tennisarm 

 Spierpijn 

 Buikproblemen 

Veel van deze klachten leiden tot schade aan het weefsel als er niet 

op tijd maatregelen worden genomen. De energieopwekking in cellen 

wordt hierdoor slechter en deze cellen kunnen dan niet op de juiste 

manier functioneren. De BCR Therapie zet zich in op de kleinste 

functie eenheden van ons lichaam: de cellen. De behandeling kan de 

celactiviteit met 40% laten stijgen.  

De behandeling 

Een behandeling bestaat uit LED-lichttherapie gecombineerd met  

frequentietherapie en duurt circa 35 minuten per behandeling. De 

therapie vindt plaats in een liggende houding. Voor de 

frequentietherapie worden één of meerdere elektrodes op het 

lichaam aangebracht. Via deze elektrodes trekken impulsen door het 

weefsel waar u de klacht ervaart. Het systeem geeft feedback op de 

signalen van het lichaam en kan de fysiologische stofwisseling 

bijsturen. De behandeling is in principe pijnvrij maar u kunt lichte 

tintelingen of warmte voelen in het behandelde gebied. 

De geactiveerde stofwisseling zorgt voor een betere urineproductie, 

u kun daarom misschien iets meer dorst hebben na de behandeling. 

Het is belangrijk om water te drinken om het proces te ondersteunen. 

Het kan voorkomen dat de klachten iets verergeren, dit is een 

positieve reactie van het geactiveerde weefsel.  

De behandeling wordt in Duitsland bij vele topsporters toegepast 

(nationale teams van onder andere rugby, voetbal en tennis). 
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Voor BCR / Luxxamed therapie kunt u terecht bij: 

Faro neuro & health center   
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 
Papaverstraat 26B, 1131 HK Volendam 
Tel: 0299-713002 | info@farohealthcenter.nl | www.farohealthcenter.nl 
Jan Karregat (natuurgeneeskundig therapeut & psychosociaal hulpverlener) 
Marjanne Laeven (natuurgeneeskundig therapeut & verloskundige) 


