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Quantica ReguScope 

Achtergrondinformatie 

De Quantica ReguScope is gebaseerd op de ontdekking van 

biofotonen. Biofotonen zijn kleine lichtdeeltjes die met een hele hoge 

snelheid door levende cellen worden uitgestraald en een 

elektromagnetisch stralingsveld vormen. Biofotonen kunnen efficiënt 

informatie overdragen en spelen een belangrijke rol in het 

regulatiesysteem van het menselijk lichaam, ook wel het zelf 

herstellend vermogen van het lichaam genoemd. In goede 

gezondheid werkt het regulatiesysteem goed en is de mens qua 

stabiliteit en identiteit in evenwicht doordat het lichaam gevoelig en 

flexibel kan reageren op interne en externe invloeden. Bij ziekte is het 

regulatiesysteem overbelast en kan de mens verstoringen niet meer 

uit eigen kracht aan. Als het vermogen van het regulatiesysteem van 

de mens meetbaar zou zijn, zou vroegtijdig ingegrepen kunnen 

worden om ziekte te voorkomen. Professor Fritz-Albert Popp heeft 

hier samen met zijn team meer dan 30 jaar onderzoek naar gedaan 

en heeft op basis hiervan het regulatiediagnosesysteem Quantica 

ReguScope ontwikkeld. Dit systeem maakt het mogelijk om het 

regulatievermogen van de mens objectief en kwantificeerbaar te 

maken en vormt zo een belangrijke basis om de gehele 

gezondheidstoestand in beeld te brengen. 

Werkingsmechanisme 

De Quantica ReguScope maakt gebruik van het geleidingsvermogen 

van de huid om het elektromagnetische stralingsveld te analyseren. 

De huidweerstand wordt gemeten door met een elektrodepen 1000 

lichtpunten toe te dienen op de binnen- en buitenkant van beide 

handen. De ReguScope software beoordeelt of de huidweerstand 

lognormaal of normaal verdeeld is. Professor Pop heeft aangetoond 

dat een lognormale verdeling op een goede regulatie duidt en dat een 

normaal verdeelde verdeling op een slechte regulatie duidt.  

  



Praktische informatie 

De Quantica ReguScope meting is pijnloos en duurt ongeveer 5 

minuten. Na de analyse wordt het herstellend vermogen van het 

lichaam in beeld gebracht. Naast de algemene analyse bevat de 

software diepgaandere analyses om de gezondheidstoestand verder 

te specificeren. Zo kan de psychische regulatie, meridiaan verwante 

organische regulatie, de links-rechts symmetrie, de uitscheiding van 

giffen uit het bindweefsel en het gebruik van beschikbare energie in 

beeld worden gebracht. 

 

  



Quantica ReguScope 

Wat Quantica Reguscope in beeld brengt 

 Psychische toestand 

 Meridiaan verwante organische regulatie 

 Links-rechts symmetrie 

 Ontgiftingsvermogen van bindweefsel 

 Vermogen beschikbare energie te gebruiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een Quantica ReguScope analyse 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) 


