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Luxxamed/BCR 

Achtergrondinformatie 

Luxxamed GmbH is een Duits bedrijf in Kassel. Sinds 1999 werkt 

Luxxamed aan de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke 

celregulerend Pijn Managementtherapie systemen en BCR therapie 

(Biological Cell Rejuvenation). Dit betekent Biologische cel 

vernieuwing. De gepatenteerde Nano-fotonische LED-lichttherapie is 

in staat verstoorde metabolische processen te vinden en te 

herstellen. De werking van de Luxxamed behandeling is getest door 

The Fraunhofer  Institut en TUV NORD (audit uitvoerend bureau) in 

Duitsland. Luxxamed voldoet aan de norm van de keurmerken 

(medische apparatuur) DIN en ISO 9001 en ISO 13485. 

 

Werking 

De luxxamed behandeling heeft een positieve werking op de 
stofwisseling in het lichaam. Het is belangrijk dat de stofwisseling, of 
het metabolisme, goed verloopt.  
Enzymen en hormonen zorgen voor het functioneren van de 
biologische processen in het lichaam. Enzymen zijn eiwitten die door 
het lichaam zelf worden aangemaakt uit deeltjes eiwit afkomstig uit 
voeding. Het lichaam heeft enzymen nodig om vetten en 
voedingsstoffen te verbranden. Enzymen laten reacties sneller 
verlopen en werken als een katalysator bij de stofwisseling. Ook 
hormonen worden door het lichaam zelf gemaakt. Hormonen worden 
door klieren in het lichaam gemaakt. De hormonen spelen een rol bij 
de stofwisseling van glucose. Een belangrijke hormoon is insuline.  
 

Led lichttherapie 

Het Luxxamed systeem maakt gebruik van 

LED lichttherapie gecombineerd met 

frequentietherapie. De gepatenteerde 

nanofotonische geleidende lichttherapie 

zorgt voor een evenwicht in de 



metabolische processen in het lichaam. Door activering van het 

lymfesysteem wordt het immuunsysteem verbeterd. Door de druk in 

het bloedvatenstelsel wordt vocht naar buiten geperst. In dat vocht 

zitten onder andere witte bloedcellen, voedingsstoffen en zuurstof. 

Dit vocht bevindt zich tussen de cellen van de organen en wordt 

weefselvloeistof of Lymfe genoemd.  

Als de cellen omgeven zijn met deze 

lymfe, kunnen ze heel gemakkelijk 

zuurstof en andere voedingsstoffen 

opnemen. Tegelijkertijd produceren deze 

cellen ook kooldioxide en verschillende 

afvalstoffen. Dit wordt opgenomen door 

het weefselvocht en afgevoerd, door het 

lymfevatenstelsel en het bloedvatenstelsel. Het systeem past de 

reacties automatisch aan op basis van de biologische feedback die 

wordt ontvangen. Gedurende de behandeling worden de blokkades 

in het lichaam op verschillende niveaus aangepast. Het systeem 

detecteert en behandelt automatisch verschillende blokkades.  

Nano fotonische therapie kan  op verschillende gebieden op het 

lichaam worden toegepast voor o.a.: 

 acupunctuur 

 optimalisatie van de celconditie 

 pijnbestrijding 

 spierbehandeling 

 triggerpointbehandeling 

 weefselbehandeling 

Na een behandeling is het lichaam in staat  beter te functioneren met 

als gevolg: 

- activering van genezing- en regeneratieprocessen;  
- afname van ontstekingen; 
- initiëring van natuurlijke vermindering van  pijnprocessen van 

het lichaam. 
- regulering van inflammatoire processen; 
- stimulering van het maken van nieuwe bloed- en lymfevaten; 
- stimulering van lymfatische circulatie;  
- toename van de productie van stikstofoxide gas; 



- toename van energie (ATP); 
- verhoogde afgifte van cytochroom c-eiwit (speelt een 

belangrijke rol bij de energie in het lichaam). 
- verbetering van het immuunsysteem; 
- verhoogde stofwisseling; 

 

De behandeling 

De duur van de Luxxamed behandeling wordt in overleg met de 

behandelaar vastgesteld. De behandeling is veilig, pijnvrij, kent geen 

bijwerkingen en kan zowel liggend als zittend worden toegepast.  

Elektroden worden handmatig op de huid aangebracht door de 

behandelaar. Dit zorgt ervoor dat de therapie in overeenstemming 

met de individuele wensen kan worden ingezet. Na de behandeling 

is het advies water te drinken ter ondersteuning van de geactiveerde 

stofwisseling. Afvalstoffen worden dan makkelijker afgevoerd. De 

Luxxamed behandeling wordt in Duitsland bij topsporters toegepast. 

 

Luxxamed kan ondersteuning bieden bij: 

 Botherstel na breuk 

 Cel-regeneratie 

 Darmklachten 

 Diabetes 
Mellitus     

 Infecties 

 Jicht 

 Longproblemen 

 Migraine 

 Ondersteunend bij kanker 

 Ontgiften  

 Osteo-articulaire stoornis  

 Preventie van blessures 

 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) 


