
Gyógyuljon lézerrel!

a hatékony gyógyítás új eszköze

orvosi és otthoni használatra

„Intézményünkben 4 éve használjuk a Safe 
Laser készülékeket és több ezer beteget 
gyógyítottunk már. A kezelések során jelen-
tősen lerövidült a gyógyulási szakasz. Olyan 
krónikus panaszok is javultak, amelyeket ed-
dig nem vagy csak nehezen tudtunk befo- 
lyásolni. Sok esetben a gyógyszeres kezelés 
mértéke lényegesen csökkenthetővé, akár el-
hagyhatóvá vált.”
Prof. Dr. Sandra Sándor

osztályvezető főorvos
Állami Egészségügyi Központ

(Reumatológia és Fizioterápia) 

„Betegeim között nagy számban fordulnak 
elő fülzúgástól vagy halláscsökkenéstől szen- 
vedő emberek, akiknél a lézer kezelések 
hatására nagyon meggyőző arányban áll 
be javulás vagy teljes gyógyulás. Ezen kívül 
ajánlani szoktam a Safe Lasert: rágóízületi 
panaszok, heveny és idült felső légúti 
betegségek esetén is, különös tekintettel az 
orrdugulással járó kórképekben…”
Dr. Fülöp Györgyi

adjunktus 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet  
(Fül-orr-gégészet)

„A síbalesetemet követő térdműtét után a  Safe 
Laser felgyorsította a gyógyulási folyamatokat 
és segítette a későbbi edzések utáni regene- 
rálódást. Nagyon hálás vagyok, végtelenül sokat 
segített és a továbbiakban is nagy hasznát 
fogom venni!”
Miklós Edit

Alpesi síelő, Világkupa 3. és Olimpia 7.hely

„30 éves pályafutásom alatt a  Safe Laser hoz-
ta az eddigi leglátványosabb javulást a váll 
problémáimra.”
Dr. Kiss Gergely

Háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó

„A világbajnokság előtt 4 nappal lovasbalesetet 
szenvedtem. Egy ütközésben a sípcsontomat 
zúztam össze. A Safe Laser-nek köszönhetem, 
hogy a sérülésem pár nap alatt teljesen fájdalom-
mentessé vált és így semmi nem akadályozta a 
világbajnoki győzelmemet.”
Kovács Sarolta

Világbajnok öttusázó

A lézerfény hatásai: 
• gyorsítja, illetve beindítja a szervezet gyógyulási 

folyamatait (biostimuláció)

• fájdalomcsillapító

• gyulladás és duzzanat csökkentő

• vér- és nyirokkeringés javító

• serkenti a sérült idegek regenerációját

Safe Laser otthoni felhasználásraSafe Laser a kórházakban

További információ:

Hivatalos orvostechnikai eszköz

Tanúsítvány szám: 144446-13-08-16

Magyar fejlesztés, gyártás és garancia.

safelaser_leporello_0825.indd   1 2017. 09. 12.   15:14:32



Safe Laserrel  

kezelhető betegségek

Mozgásszervi betegségek

fájdalomcsillapítás, ízületi-, izom-, ínhüvely- 
gyulladások, reumatikus fájdalmak, porckopás...

Sport sérülések

izomhúzódás, zúzódások, vérömlenyek, csont-
törés, izom és ínszalag sérülések

Bőr problémák
ekcéma, bőrgyulladások, övsömör, herpesz, 
hámsérülések, horzsolások, vágások, égési  
és fagyási sérülések

Cukorbetegség

fekélyes sebek gyógyítása

Fülpanaszok

gyulladás, fájdalom, viszketés, fülzúgás

Allergia, asztma, szénanátha, 
légúti gyulladások  
tüneteit enyhíti, illetve megszünteti

Fogászati problémák

fogfájás, gyulladás, fogínysorvadás és vérzés, 
szájnyálkahártya sérülések

Kozmetikai problémák

pattanások, gyulladások, ráncok

Miért hatékony a Safe Laser ilyen sokféle betegségre?

Mert betegségek, sérülések esetén a  
sejtekben működési zavarok lépnek fel.

A lézerfény gerjeszti sejtjeink fényérzékeny 
molekuláit, ezáltal javul a sejtlégzés és a 
sejtek energia (ATP) termelése.

A sejtek  működése (több területen is) 
hatékonyabb.

Gyorsabb regenerálódás, 
a betegségek gyógyulási ideje lerövidül!

Nem csak a betegségek tüneteit enyhíti, 
hanem sok esetben az okot is megszűnteti 

Bármilyen más terápiával kombinálható 

Semmilyen ismert káros mellékhatása nincs

Safe Laser kezelés előnyei

Sokoldalú felhasználás, gyors kezelési idő 

Rendkívül hatékony 

Alkalmazása fájdalommentes és 

biztonságos
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