
 

 

Medithera 
Magneetveld Therapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Werner Heisenberg, natuurkundige en filosoof, 

Nobelprijswinnaar van de Fysica:  

“Magneetveld Energie is de elementaire energie van alle 

levende organismen”  

  



Medithera magneetveldtherapie 

Achtergrondinformatie 

Medithera is een innovatief electro-magnetisch systeem dat ontwikkeld is 

door een team van artsen, natuurwetenschappers en technici. Dit team 

heeft een uniek signaal gegenereerd, dat in 2008 gepatenteerd is. Er zijn 

veel case studies naar gedaan met succesvolle resultaten. Medithera 

voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit. 

Medithera wordt gebruikt voor het bevorderen en handhaven van de 

gezondheid en als hulpmiddel om het genezingsproces te ondersteunen. 

Medithera laat zich inspireren door de natuur en spreekt naar de taal van 

het menselijk lichaam. Zo wordt ondersteuning gegeven waar het nodig is. 

Het is een effectief systeem van hoog niveau. 

Medithera erkent de relevantie van de natrium-kaliumpomp en de 

celmembraan lading voor metabolische en lichamelijke functies. Een 

gezonde cel staat onder een spanning van 90 tot 110 mV en een zieke cel 

onder een spanning van onder de 50 mV. De natrium-kaliumpomp is een 

eiwit in de celmembraan dat verantwoordelijk is voor het transport van 

geladen deeltjes, dus zorgt voor belangrijke elektrische stroom in de cellen. 

De rode bloedcellen zorgen voor de aanvoer van zuurstof naar de cellen, 

dus deze zijn ook heel belangrijk. Veel processen in de menselijke 

stofwisselingen worden beïnvloed door magnetische velden. De mensen 

achter het systeem van Medithera hebben jarenlang intensief onderzoek 

gedaan naar magnetische velden die de natrium-kaliumpomp optimaal 

activeren en de lading van de celmembraan herstellen. Ze hielden hierbij 

rekening met de juiste frequentie en de juiste vorm van het signaal. Het 

innovatieve, unieke systeem van Medithera kan magnetische velden 

creëren die op een natuurlijke wijze effectief zijn en die het metabolisme in 

de cellen en organen ondersteunen. Op deze manier worden de 

lichaamsfuncties en de zelf genezende krachten van het lichaam optimaal 

geactiveerd. Zo kunnen aandoeningen op een zachte, maar effectieve 

manier worden tegengegaan. 

  



Werkingsmechanisme 

Het unieke signaal van Medithera stimuleert fysiologische signalen. Het 

magnetische veld van Medithera zorgt voor een verbeterde aanmaak van 

rode bloedcellen, zodat er meer zuurstof voor de cellen beschikbaar is om 

optimaal te kunnen functioneren. Het signaal  van Medithera heeft precies 

de juiste vorm en frequentie om de natrium-kaliumpomp te stimuleren. Na 

elke puls is er een pauze. In deze pauze heeft het lichaam de tijd om te 

reageren op de puls en wordt de natrium-kaliumpomp gestimuleerd. Door 

de stimulatie van deze belangrijke pomp in het menselijk lichaam, die 

overigens driekwart van de totale energie verbruikt, wordt het cel 

metabolisme weer op gang gezet en geoptimaliseerd. Daardoor verbeteren 

de lichaamsfuncties en kunnen stoornissen van het lichaam worden 

tegengegaan. 

Praktische informatie 

De signalen worden toegediend in de vorm van een magnetisch veld. Het 

magnetische veld wordt opgewekt door een aantal spoelen dat verdeeld is 

over het gehele oppervlak van een mat. Door op de mat te gaan liggen, 

wordt men door dit magnetische veld beïnvloed. Ook is er een losse spoel 

voor lokaal gebruik en een pen voor lokaal gebruik. Er zijn voor meer dan 

90 indicaties verschillende gespecialiseerde programma’s binnen het 

systeem van Medithera. Daarbij kan de intensiteit, de duur van de 

stimulatie, de frequentie en de vorm van het signaal nog op individueel 

niveau worden aangepast. De programma’s worden op een Therapiekaart 

gezet, zodat het programma bij de volgende behandeling meteen ingesteld 

staat als het kaartje in de Medithera gestoken wordt. De Medithera werkt 

uitsluitend met magnetische velden die binnen het natuurlijke 

aardmagnetische veld liggen. Het optimale resultaat wordt bereikt bij 

minstens twee keer daags een lichaamsbehandeling van een kwartier. 

Verder is het van belang om voor en na een Medithera behandeling een 

glas water te drinken, om de behandeling te ondersteunen. 

  



Medithera magneetveldtherapie 

Indicaties 

 Betere circulatie in kleinste bloedvaten 

 Betere fysieke en mentale prestaties 

 Betere functie van immuunsysteem 

 Betere ontspanning en goede nachtrust 

 Betere voeding van cellen 

 Bijdrage aan kwaliteit van het leven 

 Meer vitaliteit en welzijn 

 Optimalisatie van impact van andere therapieën 

 Pijnvermindering 

 Stimulatie van endogene regelmechanismen 

 Verbetering van zuurstoftransport 

 Vermindering vrije radicalen (agressieve zuurstofverbindingen) 

 

 Cardiovasculaire aandoeningen 

 Dermatologische aandoeningen 

 Gewrichtsziekten 

 Hormonale ontregeling 

 Neurogene aandoeningen 

 Ontstekingen 

 Vasculaire aandoeningen 

 

 

 

 

 

Voor Medithera magneetveldtherapie 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) 


