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Η επιστημονική μέθοδος LUXOPUNCTURE (φωτοκέντηση) στηρίζεται αποκλειστικά στη
φυσιολογία του ανθρώπου και εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία σε 600
αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, ευεξίας και αισθητικής σε
όλο τον κόσμο.
Η εφαρμογή της μεθόδου βασίζεται στην αποκλειστική χρήση της μοναδικής
πιστοποιημένης Ομόλογης Ιατρικής Συσκευής LUXO 40 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
DE 93/42 CEE και CE 0123(με την ευρωπαϊκή αυτή οδηγία σύμφωνα με την Ελληνική
νομοθεσία εναρμονίζεται και ο Ε.Ο.Φ.) για την απεξάρτηση από τη λαιμαργία, τον εθισμό
του καπνίσματος, το stress κ.α.
Η τεχνική συνίσταται στη χρήση μιας φωτεινής δέσμης, ΟΧΙ ΛΕΙΖΕΡ, η οποία εκπέμπει
στη ζώνη των υπέρυθρων. Η δέσμη κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες νευρικές
απολήξεις του ανθρωπίνου σώματος και χωρίς παρενέργειες, ανώδυνα, αλλά με υψηλή
αποτελεσματικότητα επιτυγχάνει την ενεργοποίηση των φυσιολογικών ηρεμιστικών και
ανορεξιογόνων του οργανισμού.
AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑΣ - ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

Στο LUXO Medical Clinics με την επαναστατική μέθοδο Luxopuncture, μπορείτε να χάσετε
εύκολα τα περιττά κιλά σας, αντιμετωπίζοντας τη λαιμαργία μέσα απο την διαδικασία

Της φυσιολογικής ενεργοποίησης των φυσικών ανορεξιογόνων του οργανισμού με
αποτέλεσμα την καταπολέμηση της πείνας. Η θεραπεία σταματάει τη λαιμαργία και τα
διαρκή τσιμπολογήματα.
Της ρύθμισης του μηχανισμού έκκρισης των ενδορφινών με αποτέλεσμα την
καταπολέμηση του άγχους και της νευρικότητας που προκαλείται στη διάρκεια του
αδυνατίσματος.
Της προσωπικής διατροφολογικής υποστήριξης που οδηγεί στην απώλεια κιλών και τη
μείωση του λίπους.

Σε μελέτη που έγινε σε 291 άτομα, η ικανοποίηση των συμμετεχόντων έφτασε το 95,6%.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
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Με την εφαρμογή της μεθόδου LUXOPUNCTURE σε τρεις ημέρες επιτυγχάνουμε την
πλήρη οργανική απεξάρτηση από τον εθισμό του καπνίσματος μέσα από τη διαδικασία της
άμεσης ρύθμισης της φυσιολογικής έκκρισης των ενδορφινών. Δεν θα εχετε την αναγκη να
καπνισετε και δεν θα αντιμετωπισετε κανενα στερητικο συνδρομο. Επισης η μεθοδος
συμβαλλει στην αντιμετωπιση των παρενεργειων απο την διακοπη του καπνισματος οπως η
νευρικοτητα, η οξυθυμια και η υπερβολικη ορεξη. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα «έρχεται»
φυσιολογικά, εύκολα και χωρίς παρενέργειες. Δε χορηγούνται ουσίες ή υποκατάστατα
νικοτίνης.

Σε μελέτη που έγινε στη Γαλλία σε 188 καπνιστές το ποσοστό διακοπής καπνίσματος
μετά τη θεραπεία έφτασε το 90,5 % και η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη διακοπή
του καπνίσματος άγγιξε το 99,2 %.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STRESS ΚΑΙ ΑΥΠΝΙΑΣ

Με την εφαρμογή της μεθόδου LUXOPUNCTURE, επιτυγχάνουμε την αποτελεσματική
οργανική αντιμετώπιση του stress, δηλαδή, καταπολεμούμε τα συμπτώματα του stress, το
άγχος, την αϋπνία, τη νευρικότητα κ.α.
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