Werking bevestigd door laboratoriumtest
bestätigt
Bij een veldonderzoek naar stimulering van de
groei- en stofwisselings-processen bij
spirulina-algen en gistcellen werd in princiepe
de werkzaamheid van de Curator reeds
aangetoond. Na 10 minuten bestraling van 3 m
afstand, 1 maal per dag werden aansluitend de

groeicurven door fotometrische metingen
vastgesteld en met een niet bestraald
proefmonster vergeleken. De verschillen
bedroegen 60% tot 90% tegenover de
onbehandelde proef.

Studie’s / publicatie’s
1. Whelan HT, et al., Effect of NASA light-emitting diode irradation on wound healing.
J Clin Laser Med Surg 2001:19:305-14
2. Whelan HT, et al., Effect of NASA Light-Emitting Diode Irradiation on Molecular Changes for Wound
Healing in Diabetic Mice / J Clin Laser Med Surg 2001:19:305-14
3. Adamskaya N, et al., Light therapy by blue LED improves wound healing in an
excision model in rats / Injury (2010), doi:10.1016/j.injury.2010.03.023

Biophotonen en protonenresonantie is de sleutel tot een geregeld
en harmonisch verloop van celbiologische processen.
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• Spier- en
Gewrichtsbehandeling

De Curator is een lichttherapieapparaat, dat op basis
van modernste lichttechnologie in samenwerking met het
„Institut für Raum-Energie-Forschung“ ontwikkeld werd.
Zichtbaar en onzichtbaar licht wordt met frequenties
uit het Global Scaling spectrum van protonenresonanties
gemoduleert en roept fotochemische reacties op, die
niet door zon- of lamplicht veroorzaakt kunnen worden.
Locale immuunweerstand, bloeds- en lympheomloop,
worden evenals de celstofwisseling beinvloed en zetten
zo een genezingsproces op gang. Het toepassingsgebied van de Curator is zeer breed, maar het
zwaartepunt ligt in de behandeling van wond- en pijnpatienten, zoals spier- en gewrichtsklachten. De onder
opgevoerde, door ervaren therapeuten samengestelde
lijst met indikatie’s geven verbazingwekkende resultaten
die soms reeds na de eerste behandeling optreden.

De Ontwikkeling
De Curator benut de genezingbevorderende werking van infrarood
dieptestraling. Reeds in 1997 ontdekte
Dr. Harry T. Whelan, professor in
neurologie en pediatrie aan het Medical
College of Wisconsin in Milwaukee (USA),
dat ter bevordering van wondgenezing ook
IR-licht-dioden ingezet kunnen worden. die
licht met infrarood golflengte uitstralen. Aan
boord van de russische orbitalstations werd
in de 80-er jaren al infrarood-laser’s
toegepast. Verantwoordelijk voor de versnelling van het wondgenezingproces zijn

struktuurvormende krachten die door een
bepaalde golflengte van het infra-rood licht
opgeroepen worden. De grootte van deze
krachten is in verhouding met de grootte van
de cel-organellen, zodat die krachten
stimulerend op de mitochondrieen der
eukaryotische cel werken. Die Kombination

Patiente: Mevr. Paula M., 72 jaar
heeft al ca. 20 jaar psoriasis aan onderarm –
elleboog. Ondanks diverse therapieen was
geen resultaat bereikt.
Na de applicatie met de Curator aan
beide ellenbogen was, na 6 behandelingen
een duidelijke verbetering te zien. Na 11
behandelingen waren de onderarmen
compleet genezen en de huid geregenereerd.
Behandlungsduur: 11 behandelingen,
3x per week, 14 min.
Curatorprogramma: Huid – Psoriasis –
elleboog incl. Homeopatische modulatie

mit blauen LED-Licht verstärkt den
Wundheilprozess, da blaues Licht einen
signifikanten Einfluss auf die Gewebsdurchgängigkeit hat.

Curator home
Voor het gebruik thuis en op reis

Curator home met 58 lichtdioden
Aktief oppervlakte: 45 x 65 mm

De Curator home is de kleine uitvoering voor
thuis en op reis. De prestatie is ongeveer de
helft van de Curator professional en de
modulatie, geoptimeert volgens Global
Scaling®, is vast in het apparaat
geintegreerd.
Zelfs met de Curator home kunnen de
belangrijkste indicaties voor het
toepassingsgebied wondgenezing, pijn- en
gewrichts- klachten succesvol behandeld
worden.
De aanbevolen behandelingsduur van 8 tot
10 minuten word manueel door de gebruiker
in acht genomen. Het apparaat schakelt zich
na een maximale behandelingsduur van 20
minuten zelfstandig uit, De start met de
Curator home is de eerste stap in een
nieuwe moderne therapievorm.

Psoriasis aan de onderarm-elleboog voor en
na de behandeling met de Curator professional

Patient 36 jaar, dwarslaesie, zit in een rolstoel, drukzweer ca. 3 cm
groot, werd aanvankelijk 6 maanden behandelt met o.a. antibiotica
om de complicatie’s te verminderen, maar zonder verbeteringen te
bereiken.
Behandelingsduur: 27 dagen (twee behandelingen per dag)
Curatorprogramma:
1) Vaste frequentie 101,1 Hz - 3 min.
2) Bindweefsel afb. 11,59 Hz - 3 min.
3) Homeopatische info - Wonden hevig bloedend - 3 min.
4) Homeopatische info - Lymfe-, venenstuwing - 3 min.

Curator professional

Behandelvoorbeelden

Voor het gebruik in de praktijk
Patient: Mevr. Petra S., 28 jaar
kwam wegens constant recidiverende herpes labialis.
De patiente is in de modebranche werkzaam en derhalve op dagelijks
schminken aangewezen. Ook met de bekende sterk antibacteriele cremes en
tincturen was geen werkelijke genezing mogelijk.
Locale applikate met de Curator, steeds 12 min. bracht resultaat – tot heden
zonder recidief.
Behandelingsduur: 7 behandelingen, 3x wekelijks
Curatorprogramma: Huid – Herpes op de lip met Sepia D15 en Rus tox D3

Psoriasis aan de knie voor en na de behandeling
met de Curator professional

Patiente: Mevr. Katharina K., 86 jaar
leidt reeds jaren aan psoriasis hoofdzakelijk
aan de knie links
Mevr. K. komt al langere tijd in onze praktijk
met div. Klachten.
De behandeling met de Curator als
aanvullende therapie heeft de psoriasis aan
de knie compleet afgezwakt en dit zonder
recidief.
Behandelingsduur: na 6 behandelingen
was de jeuk verdwenen
en na 11 behandelingen was de huid
normaal.
Curatorprogramma:
Huid - Psoriasis – knie, 14 Min.
incl. Homeopathische modulatie

Patiente: Mevr. Gisela H., 60 jaar (zakenvrouw)
Diagnose: Gonarthrose, in beide knieen, zeer pijnlijk bij het opstaan en
lopen. De patiente kon de werkdag alleen met krachtige pijnstillers
doorkomen. Na de behandelingen met de Curator was de patiente in
staat de hoeveelheid pijnstillers te verminderen en kon ze zelfs
traplopen.
Behandelingsduur: dagelijks 10 min. applikatie op beide knieen
Curatorprogramma: Bewegingsapparaat – Arthrose
3 Weken dagelijks, vervolgens 2x, daarna 1x per week.

Curator professional mit 112 Leuchtdioden;
wahlweise mit infrarot/rot- oder
infrarot/blau-Applikator

De Curator professional is sinds 2005 het
originele apparaat voor de protonen
resonantie-therapie. In een moderne
lessenaar-behuizing met applicator- aflegvak
is de techniek voor het gelijktijdig aansturen
van 3 Flächenapplikatoren und einem PunktApplikator ondergebracht. Het aansturen
gebeurt met moderne software op een
windows-computer ( niet meegeleverd).
Hiermee word een breed indicatiespectrum
voor de therapievormen
- Frequentietherapie
- Homeopathische therapie
- Global Scaling® Therapie
ter beschikking gesteld, die het licht van de
licht-dioden overeenkomstig sterk of fijn
moduleren. Naast deze meer als 190 in de
praktijk ontwikkelde programma’s is ook een
individueel aansturen van het systeem mogelijk
– eigene Frequenzen sowie die Therapiedauer
können manuell eingegeben werden.

Bedieningsscherm der Curator-software

Mit dem externen Eingangsbecher (optional)
können auch Ihre eigenen homöopathischen
Informationen eingeschwungen und über den
Applikator des Curator professional appliziert
werden.
Der Maxi-Applikator und der Punkt-Applikator
stellen eine Neuheit im Sortiment dar. Mit
insgesamt 240 Leuchtdioden bestrahlt der MaxiApplikator auch große Flächen. Er kann sowohl
auf die betreffende Stellen aufgelegt oder auf
ein Bodenstativ fixiert werden. Die Justierung
erfolgt in allen 3-Achsen stufenlos.
Der Punkt-Applikator, mit auswechselbarem
LED-Kopf, kann zur punktuellen Bestrahlung
z.B. Akkupunkturpunkte eingesetzt werden. Es
stehen unterschiedliche Farben zur Verfügung.

Eingangsbecher

Punkt-Applikator
Maxi-Applikator mit Bodenstativ
Aktive Fläche: 195 x 135 mm

Gebruiksmogelijkheden
Voorstellen en ervaringen van succesvole Curator-therapien

Met de Curator home kunnen al alle
indikatie’s op het gebied van pijn- en
gewrichtsklachten succesvol behandeld
worden.

75 tot 90% klachtenvrij werd bereikt bij:
huiduitslag, gordelroos, gezichtsverlamming,
zenuwontsteking, veneuze beenzweren,
doorliggen, hand- en voet-wratten,
gevoelige tandhalzen, problemen met
schouders, rug, nek en knieen, rheumatische
klachten en sportblessures.

Met de Curator bereikt u een tot 400 % snellere genezing!
De Curator professional biedt
3 Therapievarianten:
• naar Global Scaling®
• met homeopathische frequentie’s
• combinatieprogramma’s
Global Scaling® + homeopathie

De optimering naar Global Scaling® toont
een belangrijke toepassing bij wonden,
acute pijnen, cel- en weefselbeschadigingen met de frequentie’s:
51,93 Hz Ondersteunt beta endorphinevrijmaken
72,47 Hz Infectieremmend
80,99 Hz Stimuleert serotonin productie
101,1 Hz Ondersteunt wondgenezing,
pijnvermindering en celregeneratie
126,3 Hz Uitputtingstoestanden
141,2 Hz Pijnvermindering
197 Hz Polsfrequentie stabilisering

Combinatieprogramma’s van Global
Scaling® en homeopathische modulatie
geven goede resultaten bij:
Ziekte van Parkinson
Longemfyseem, chronische bronchitis,
schimmelinfectie der longen
Wratten
Borreliose (met ondersteuning van
bioresonantie Retec therapie)
Pijnen, iedere vorm
Ischialgien
Stijve gewrichten, arthrose
Tinnitus
Sinusitis
Tandwortelontsteking

Het gebruik in de tandarts praktijk levert:
Duidelijk minder napijn en minder zwelling

De ervaringen van onze gebruikers spreken voor zich!
Heilpraktiker M. Homma te S.
De resultaten zijn er direct, en haast niet te geloven. Intussen pak ik haast alleen nog de
Curator, terwijl de patienten een infuus oid krijgen.
Het mooie is de simpele toepassing, geen testen nodig.

Tandarts Dr. G. Oberscheven te H.
Sinds herfst 2004 hebben we de Curator in de praktijk. We zetten hem hoofdzakelijk bij de
implantologie in. De patienten hebben sindsdien, ook bij grotere ingrepen ( b.v. open
sinuslift), beduidend minder napijn en een duidelijk verminderde zwelling.
Heilpraktikerin E. Dinges-Marianu te O.
Verbluffend eenvoudig tot een snel resultaat. Speciaal bij wondgenezing zoals decubitus,
ulcus cruris enz. is de werking zeer indruk wekkend.
Dipl. Ing. L. Geppard te Z.
Wegens massieve gezondheidsproblemen na een heupbeschadiging ben ik de Curator
dringend nodig, zodat ik een hele nacht op de buik kan liggen. De spierpijnen en drukplaatsen
herstellen zich hiermee verassend snell – met veel dank aan U!

