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Het PLR-apparaat 

PLR betekent Proton Light Resonance. Het PLR-apparaat is door CRBS 

Tech Solutions in Brazilië ontwikkeld. Al meer dan 10 jaar is CRBS Tech 

Solutions bezig met het ontwikkelen van duurzame en milieuvriendelijke 

technologieën, die het welzijn van mensen bevorderen. Zij hebben 

verschillende deskundigen op het gebied van de kwantumfysica in dienst. 

Een uitgangspunt bij hun innovatieve technologie is het Global Scaling 

principe. Dit zijn systemen die met 390 precies berekende frequenties 

werken; deze frequenties stimuleren ons lichaam. Deze technologie wordt 

door zowel de ESA (Europees Ruimte- Agentschap, de NASA (Noord- 

Amerikaanse Ruimte- Agentschap) als de FDA (Food en Drug Agentschap) 

erkend.  

Het PLR-apparaat maakt gebruik van de voordelen van pulserend 

magnetisch licht. Deze zwakke elektrische golven creëren een magnetisch 

veld. Door een lichaamsdeel bloot te stellen aan de juiste dosering van een 

pulserend magnetisch veld worden positieve effecten gegenereerd.    

Het PLR-apparaat heeft twee lichtsignalen (rood en infrarood), die 

synchroon actief zijn. De PLR-behandeling biedt voordelen door simultane 

toepassing van twee bronnen die de stofwisseling activeren (licht en 

magnetisch veld). Dit maakt PLR-behandeling uniek en baanbrekend.  De 

samenwerking van licht en magnetisch veld werkt versterkend. Het effect 

van deze combinatie maakt een grotere weefseldoordringing mogelijk. 

Hierdoor worden het zenuwstelsel en diepere lagen, zoals spieren en 

organen, beter bereikt. Door de behaalde resultaten worden PLR-

behandelingen steeds vaker in de topsport ingezet. 

 

Achtergronden 

• De werkende kracht van pulserende elektromagnetische 

therapie 

PLR-therapie maakt gebruik van een 

pulserend elektromagnetisch veld. 

Een pulserend elektromagnetisch 

veld stimuleert voortdurend alle 

cellen van het menselijk lichaam. 

Elke dag sterven in ons lichaam 



miljoenen lichaamscellen en tegelijkertijd worden nieuwe cellen 

aangemaakt. Bij ziekte is de capaciteit voor de aanmaak van nieuwe 

gezonde cellen verlaagd. Het is daarom belangrijk om de conditie van  

lichaamscellen optimaal te houden.  

Een PLR-behandeling herstelt 

de oorspronkelijke functie van 

lichaamscellen en bevordert het 

instandhouden van gezondheid 

en vitaliteit.  

 

• Fotonische golven 

Het PLR-apparaat maakt naast gebruik van lichtsignalen ook gebruik van 

twee fotonische golven. 

Deze golven hebben een grote invloed op het natuurlijke biologische 

systeem van ons lichaam. De eerste golf activeert de mitochondriale 

membraan. Een mitochondrium is een celorganel dat functioneert als een 

energiecentrale in de cel. De tweede golf geeft een reactie op de 

eiwitstofwisseling in de cellen. Het PLR-apparaat activeert de originele 

frequentie en het fysiologische ritme van het lichaam.  

 

Hierdoor is het lichaam in staat  beter te functioneren met als gevolg: 

 stimulering van het maken van nieuwe bloed- en lymfevaten; 

 toename van het collageen; 

 toename van energie (ATP); 

 toename van serotonine en endorfine (gelukshormoon);  

 verlaging van bradykinine (hormoonpeptide); 

 verbetering van transport van ionen, afvalstoffen en voedingsstoffen;   

 activering van T-lymphocyten (afweercellen). 

  



 Waargenomen effecten zijn onder andere: 

 afname van ontstekingen 

 betere slaap 

 diepere ontspanning 

 pijnstillende werking 

 verbeterde doorbloeding 

 verhoogde stofwisseling 

 

PLR-behandeling 

De duur van de PLR-behandeling wordt in overleg met de behandelaar 

vastgesteld. PLR-behandeling is veilig, pijnvrij, kent geen bijwerkingen en 

kan zowel liggend als zittend worden toegepast. Tijdens de behandeling 

wordt het PLR apparaat net boven de huid gehouden. 

 

PLR-behandeling kan ondersteuning bieden bij: 

- Allergieën 

- Alzheimer 

- Autistisch spectrum 

- Botherstel na breuk 

- Burn-out 

- Celregeneratie 

- Darmklachten 

- Diabetes Mellitus 

- Herstel van de huid (eczeem, 
psoriasis) 

- Infecties 

- Migraine 

- Ondersteunend bij kanker 

- Ontgiften 

- Osteo-articulaire stoornis 

- Postoperatief herstel 

- Preventie van blessures 

- Psychosomatische aandoening 

- Reuma 

- Spierherstel (o.a. sporters) 

- Verbetering van het 
immuunsysteem 

- Wondgenezing 

  

 
Voor meer informatie 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) 


