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Koloroterapia to zastosowanie kolorów i światła w celu zrównoważenia i zwiększenia na-
szej energii, aby nasze ciało, umysł i duch były zdrowe, spokojne i harmonijne.
Kolor to czysta wibracja, która może zmniejszać lub zwiększać naszą energię. 
Terapia kolorem nie zastąpi konwencjonalnego leczenia medycznego, ale jeżeli chcesz do-
energetyzować i przywrócić równowagę Twojemu ciału i umysłowi, terapia kolorem 
jest bardzo skuteczną metodą leczenia.

Zamknij oczy i spróbuj wyobrazić sobie świat w czerni i bieli: zrozumiesz jak ważną rolę od-
grywają w naszym życiu kolory i jaki mają wpływ na nasz organizm i wszystkie jego zmysły. 
Żyjemy w kolorowym środowisku, w którym barwy i odcienie nieustannie wpływają na nasz 
umysł i ciało. 
Wiele lat temu naukowcy i lekarze rozpoznali ogromny potencjał kolorów i sformułowali 
podstawy koloroterapii. Dziś wiele osób korzysta z dobroczynnych skutków leczenia ko-
lorami: Koloroterapia BIOPTRON powstała przy zastosowaniu unikalnej technologii, która 
umożliwia stosowanie światła i koloru samodzielnie, we własnym domu.

Koloroterapia BIOPTRON Compact III jest wynikiem wielu doświadczeń w dziedzinie 
leczenia za pomocą kolorów i światła. Działa na dwa sposoby: poprzez bioinformację 
punktów uciskowych lub stymulację czakr. Połączenie tych dwóch terapii oraz wyjątko-
we filtry wyposażone w bioinformacje sprawiają, że urządzenie jest absolutną innowacją  
w zakresie domowych urządzeń do terapii kolorem.

KoLoRoTeRaPIa

ReGeneRacJa  
w nowyM wyMIaRze
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koLory I IcH wŁaŚcIwoŚcI

CzERwONY symbolizuje zdrowie, ogień, ciepło, krew, namiętność, siłę woli, przetrwanie, 
gniew, temperament, niebezpieczeństwo, destrukcję. Stymuluje i pobudza. Daje nam poczu-
cie mocy. Jest używany w celu dodania energii, pobudzenia ruchowego, wywołania natych-
miastowej reakcji, namiętności. Zastosowany w sygnalizacji świetlnej, znaku Czerwonego 
Krzyża, etc.

POmaRańCzOwY to wesoły, radosny, kreatywny i ciepły kolor, połączenie energii fizycz-
nej i właściwości umysłowych. Jest to kolor kreatywności i umiejętności przystosowania się. 
Wprawia w pozytywny nastrój i stan wesołości. Pomarańczowy symbolizuje ciepło oraz po-
wodzenie i odnosi się do szacunku dla samego siebie: np.: pomarańczowa ściana w jadalni 
wzmacnia jedność rodziny, pomarańczowe zachody słońca relaksują.

ŻółTY to kolor intelektu i percepcji. W dawnych czasach był to kolor symbolizujący życie 
i radość. Żółty jest związany z poczuciem własnej wartości i tego, jaki mamy stosunek do siebie 
samych. Jest to kolor osobowości i ego. Jest psychologicznie wskazany dla stanów przygnę-
bienia i melancholii. Jest kolorem jasności, pewności, uroku, pobudza do twórczego myślenia. 
Na przykład, biznesmeni powinni nosić żółte krawaty dla większej pewności siebie.

Żółty

Pomarańczowy

czerwony



zIElONY to kolor miłości, postępu, młodego rozwoju, niedoświadczenia, płodności, na-
dziei, równowagi i nowego życia. To także kolor zazdrości, zawiści i zachowań przesądnych,  
ze względu na to, że jest to kolor wyrażający uczucia. To także kolor uspokajający i wyciszający. 
Zielone fartuchy noszone przez chirurgów uspokojają pacjenta poprzez wzmacnianie systemu 
odpornościowego. Zwalcza także stres, np.: spacer po zielonych polach sprzyja relaksacji, etc.

NIEBIEsKI jest psychologicznie bardziej uspokajający niż zielony, w stanach emocjonalnych. Jest 
to kolor medytacji i ekspansji duchowej, ponieważ relaksuje umysł. Niebieski jest kolorem praw-
dy, oddania, spokoju i szczerości. To kolor wyższych wartości mentalnych. Niebieski związany jest 
z wyrażaniem własnego „ja”. Jest kolorem pokoju, komfortu i wiarygodności. Niebieskie znaki 
informujące o bliskim położeniu szpitala nawiązują do uczucia spokoju, cierpliwości i zdrowia, 
podczas gdy niebieskie uniformy wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i niezawodności.

INdYgO to kolor psychologicznie wskazany dla dyscypliny, struktury, wiary i skuteczności. 
Uważa się go także za pomocny w usuwaniu uzależniających emocji. Indygo pobudza i wzma-
ga poczucie odpowiedzialności za siebie. Symbolizuje strukturę, koncentrację i obowiązek: 
np.: ciemnoniebieskie-indygo garnitury biznesowe, mundurki szkolne, etc.

FIOlETOwY jest psychologicznie związany z samowiedzą i świadomością duchową. Od 
zawsze uważany za kolor, który leczy, sprzyja połączeniu się ego i ducha. Jest silnym kolo-
rem i nie powinien być stosowany u dzieci. 
Jako kolor relaksujący i duchowy jest stosowany w kościołach, na pogrzebach, (aby wzbudzić 
uczucie bliskości z Bogiem dla pocieszenia i zrozumienia), w salach terapeutycznych, domach 
opieki, sprawia, że zapominamy o codziennych troskach.

zielony

Niebieski

Indygo

Fioletowy
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Światło BIOPTRON jest spolaryzowane, jego fale elektromagnetyczne oscylują tylko w płasz-
czyznach równoległych, co sprawia, że światło to staje się wysoko penetrujące. Urządzenie 
nie wytwarza ani promieni ultrafioletowych, ani znacznego ciepła: BIOPTRON Compact III 
jest urządzeniem bezpiecznym, nie wywołuje żadnych negatywnych skutków ubocznych.

Terapia kolorem i światłem, poprzez wytwarzanie równowagi w ciele za pomocą stymulacji 
stanów fizycznych i emocjonalnych, ma na celu usunąć przyczynę choroby, a nie tylko 
jej skutki. 
Koloroterapia BIOPTRON Compact III bazuje na 2 koncepcjach – koncepcji bioinformacji 
dla punktów uciskowych oraz stymulacji czakr – poprzez korzystne działanie:

• Światła
• 6 kolorowych filtrów zawierających bioinformacje
• 1 filtra w kolorze indygo
• 3 produktów kosmetycznych: Light Fluid, Balancing Gel, Crystal Cream 

Koloroterapia BIOPTRON Compact III jest łagodna, bezpieczna i skuteczna. Poprawia 
nastrój za pomocą kolorów, a także dzięki cennym, zawierającym bioinformacje, zapachom 
i esencjom będącym składnikami produktów kosmetycznych.

KoLoRoTeRaPIa BIoPTRon:
DoBRe saMoPoczUcIe DLa 
twojEGo cIaŁa I uMysŁu

BIoPtroN compact III 

7 kolorowych filtrów stymulujących czakry
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6 kolorowych filtrów zawierających bioinformacje 
zgodnie z koncepcją Bioinformacji

Light Fluid

Produkty kosmetyczne:

Balancing Gel

crystal cream



Kolorowe filtry do BIOPTRON Compact III wytwarzane są ręcznie we Francji w Verrerie 
de St-Just, gdzie tradycyjnie dmuchane szkło wyróżnia się wspaniałym połyskiem i wysokim 
stopniem przeźroczystości. Każdy kolorowy filtr, dzięki wysokiej jakości szkła zapewnia opty-
malne załamanie światła, świetlistą intensywność koloru i przepuszcza jedynie właściwą 
część spektrum światła.

W tym celu, po wytworzeniu szklanych filtrów* we Francji, wzbogaca się je bioinformacjami.
Biofizyczny system transferowy używany w filtrach został opracowany wyłącznie dla  
BIOPTRON ag przez Instytut Bioinformacji w zurychu. 

*6 szklanych filtrów ulega procesowi bioinformacji: filtr indygo jest specjalnie barwionym szklanym 
filtrem o płaskim kształcie.

KoLoRowe FILTRy 
BIoPTRon compact III 
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Koloroterapia Bioptron Compact III oparta na zasadzie stymulacji Czakr kolorem, została 
wyposażona w 7 kolorowych filtrów zawierających bioinformację umożliwiającą skuteczną-
stymulację czakr. 

Terapia kolorem oparta jest na 7 głównych czakrach, które są centrami energetycznymi 
umiejscowionymi w ludzkim ciele. Każda z czakr jest pulsującym wirem energii. Są one 
naszymi kolorowymi bateriami: kiedy są w pełni naładowane, znajdujemy się w stanie rów-
nowagi, zdrowia i dobrego samopoczucia; jeżeli jedna z nich jest rozładowana (pusta), 
cierpi cały organizm. Terapia kolorem dąży do tego, aby „baterie czakr” były cały czas 
naładowane.

Częstotliwość światła związana z każdym kolorem spektrum odpowiada częstotliwości 
energii każdej z 7 głównych czakr oraz częstotliwości narządów, mięśni i kości położonych  
w obszarze czakry. Na przykład, pomarańczowy ma związek z czakrą sakralną, a także z jaj-
nikami, jądrami, nerkami, miednicą, śledzioną, jelitami, odcinkiem krzyżowym kręgosłupa. 
Czakry są także połączone z gruczołami endokrynnymi, które produkują hormony.  

Opisy w poniższej tabelce są przykładami tradycyjnych zastosowań kolorów w stymulacji czakr:

Siedem kolorowych filtrów BIOPTRON Compact III można stosować w celu aktywowania 
pojedynczych czakr, otrzymując silny efekt dla ciała, umysłu i ducha. Gdy czakra jest przeła-
dowana konkretnym kolorem, może być zrównoważona przez kolor dopełniający.

ChAKRA KOLOR POŁOŻENIE POWIĄZANIE 
FIZJOLOGICZNE

STYMULACJA
hORMONALNA

REAKCJA 
FIZJOLOGICZNA

podstawy czerwony podstawa 
kręgosłupa

nadnercza, 
odbytnica

adrenalina strach lub odwaga, samo-
świadomość

sakralna pomarańczowy dolna część 
brzucha

jajniki, jądra, 
nerki, jelito

hormony płciowe przyjemność, szacunek dla 
samego siebie

splotu sło-
necznego

żółty żołądek trzustka, wątroba, przewód 
pokarmowy, skóra

insulina jasność, poczucie własnej 
wartości

serca zielony serce grasica, system odpornościowy, 
krążenie, płuca

tymozyna współczucie, miłość

gardła niebieski gardło tarczyca, 
układ oddechowy

tyroksyna komunikacja, 
wyrażanie własnego „ja”

trzeciego 
oka

indygo czoło przysadka mózgowa, 
oczy, zatoki

stymulacja 
hormonów

intuicja, odpowiedzialność 
za siebie

korony fioletowy czubek głowy szyszynka, mózg,
system nerwowy

melatonina oświecenie, 
samowiedza

STYMULACJA CZAKR  
ZA POMOCą KOLORóW

7 kolorowych filtrów stymulujących czakry
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CZERWONY miEjsCE CZAs

stymulacja i pobudzenie nerwów, 
jest skuteczny w przypadku 
upośledzenia zmysłów węchu, 
dotyku, wzroku, słuchu i smaku

czakra 
podstawy

czerwony 10 min,
niebieski 2 min
przez okres trzech 
tygodni

stymulacja krążenia krwi; stosować 
w przypadku uczucia zimna

czakra 
podstawy

czerwony 20 min,
niebieski 5 min

odzyskanie utraconej energii czakra 
podstawy

czerwony 15 min,
niebieski 3 min
w zależności  
od potrzeb

energia dla wątroby po prawej 
stronie 
brzucha

czerwony 3-5 min,
niebieski 1 min
przez 1 tydzień

korzystny wpływ na system 
mięśniowy, w celu wyleczenia 
lumbago

na skurczony 
mięsień

czerwony 10 min,
niebieski 2 min 
dwa razy 
dziennie, aż do 
zmniejszenia bólu

ulga w bólach artretycznych na bolące 
miejsca

czerwony 5 min,
niebieski 1 
min, aż do 
zmniejszenia bólu

POMARAŃCZOWY MIEJSCE CZAS

łagodna stymulacja tętna  
bez wpływu na ciśnienie krwi;  
stosować w przypadku niskiego 
ciśnienia krwi przy chorobie serca

czakra 
sakralna

pomarańczowy  
3-5 min,
indygo 1 min jeden 
raz dziennie, aż do 
polepszenia

korzystny wpływ na wyleczenie 
zerwanych wiązadeł czy złamanych 
kości

w miejscu 
kontuzji

pomarańczowy  
3-5 min,
indygo 1 min dwa 
razy dziennie, aż 
do całkowitego 
wyleczenia

łagodny środek przeciwdepresyjny czakra 
sakralna

pomarańczowy  
5 min, indygo  
1 min dziennie,  
aż do polepszenia

ulga w bólach menstruacyjnych  
i zaburzeniach równowagi 
podczas menopauzy

czakra 
sakralna

pomarańczowy 
5 min,
indygo 1 min  
przez 5 dni

stymulacja produkcji pokarmu  
po urodzeniu dziecka

na każdą  
pierś

pomarańczowy 
3 min,
indygo ½ min  
raz dziennie

wzmocnienie płuc na każde 
płuco

pomarańczowy 
3 min,
indygo ½ min 
przez tydzień

STYMULACJA CZAKR ZA POMOCĄ KOLORóW

ŻÓŁTY MIEJSCE CZAS

korzystny wpływ na układ 
nerwowy; używany aby wzmocnić 
nerwy i stymulować mózg

splot 
słoneczny

żółty 10 min,
fioletowy 2 min

oczyszczenie krwiobiegu poprzez 
stymulację układu limfatycznego

splot 
słoneczny

żółty 3-5 min,
fioletowy  
2 min przez 
trzy tygodnie, 
najlepiej wraz  
z zastosowaniem 
lekkiej diety

korzystny wpływ na zaparcia na pępek żółty 10 min,
fioletowy 2 min  
aż do 
wyzdrowienia

pozytywny wpływ na wyczerpanie 
psychiczne

splot 
słoneczny

żółty 15 min,
fioletowy 3 min
przez 2-3 dni

ulga w niestrawności, 
przeciwdziała kwasowości

splot 
słoneczny

żółty 20 min,
fioletowy 5 min

regenerujący wpływ na skórę splot słoneczny 
i obszar skórny

żółty 10 min,
fioletowy 2 min 
raz w tygodniu

CzaKRa POdsTawY – CzERwONY CzaKRa saKRalNa – POmaRańCzOwY CzaKRa sPlOTU słONECzNEgO – ŻółTY
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ZIELONY MIEJSCE CZAS

działa na układ nerwowy 
współczulny (część centralnego 
układu nerwowego).  
redukuje napięcie  
w naczyniach krwionośnych  
i obniża ciśnienie krwi

czakra serca zielony 5 min,
czerwony ½ min, 
aż do polepszenia

balsam na duszę czakra serca 
na kręgosłup

zielony 20 min,
czerwony 2 min

emocjonalne ukojenie czakra serca zielony 10 min,
czerwony 1 min

odbudowanie tkanek i mięśni na osłabione 
mięśnie

zielony 10 min,
czerwony ½ min, 
aż do polepszenia

terapia wstrząsowa czakra serca zielony 10 min,
czerwony ½ min

działanie łagodnego środka 
dezynfekującego, bakteriobójcze 
i antyseptyczne

obszar 
dotknięty 
chorobą

zielony 20 min,
czerwony 1 min

NIEBIESKI MIEJSCE CZAS

przynosi efekt chłodzący  
na stan zapalny

czakra gardła niebieski 10 min,
czerwony 1 min, 
raz dziennie przez 
tydzień

poprawa metabolizmu i witalności czakra gardła niebieski 10 min,
czerwony 1 min, 
raz w tygodniu

redukuje napięcie nerwowe czakra gardła, 
tył szyi

niebieski 20 min,
czerwony 2 min

ulga dla bolącego gardła, 
zapalenia krtani, zapalenia 
migdałków, aft, zatkanych uszu

czakra gardła niebieski 10 min,
czerwony 1 min, 
dwa razy dziennie

uspokojenie nadaktywnych dzieci czakra gardła Niebieski 10 min, 
Czerwony 1 min 
raz dziennie  
przez tydzień

przyspieszenie gojenia oparzeń w miejscu 
oparzenia

niebieski 10min, 
czerwony ½ min, 
dwa razy dziennie, 
aż do polepszenia

INDYGO MIEJSCE CZAS

zwalczanie bezsenności czakra 
trzeciego oka

indygo 10 min,
pomarańczowy 
1 min

pobudzenia wzrostu tkanek na poparzenia indygo 5 min,
pomarańczowy  
1 min odpowiednio 
do potrzeb

przynosi ulgę przy ostrym  
bólu zatok

czakra 
trzeciego oka, 
oczy

indygo 5 min,
pomarańczowy 
1 min dwa razy 
dziennie  
w zależności  
od potrzeb

łagodzenie bólu pleców czakra 
trzeciego 
oka oraz 
na bolące 
miejsce

indygo 10 min,
pomarańczowy 
1 min

pomoc w zmniejszeniu krwawienia na krwawiącą 
część ciała

indygo 20 min,
pomarańczowy 
2 min

korzystny wpływ na leczenie 
egzemy

na skórę indygo 5 min,
pomarańczowy  
1 min, przez 
tydzień

CzaKRa sERCa – zIElONY CzaKRa gaRdła – NIEBIEsKI CzaKRa TRzECIEgO OKa – INdYgO

STYMULACJA CZAKR ZA POMOCĄ KOLORóW



INDYGO MIEJSCE CZAS

zwalczanie bezsenności czakra 
trzeciego oka

indygo 10 min,
pomarańczowy 
1 min

pobudzenia wzrostu tkanek na poparzenia indygo 5 min,
pomarańczowy  
1 min odpowiednio 
do potrzeb

przynosi ulgę przy ostrym  
bólu zatok

czakra 
trzeciego oka, 
oczy

indygo 5 min,
pomarańczowy 
1 min dwa razy 
dziennie  
w zależności  
od potrzeb

łagodzenie bólu pleców czakra 
trzeciego 
oka oraz 
na bolące 
miejsce

indygo 10 min,
pomarańczowy 
1 min

pomoc w zmniejszeniu krwawienia na krwawiącą 
część ciała

indygo 20 min,
pomarańczowy 
2 min

korzystny wpływ na leczenie 
egzemy

na skórę indygo 5 min,
pomarańczowy  
1 min, przez 
tydzień

POdsTawY

saKRalNa

sPlOT  
słONECzNY

sERCE

gaRdłO

TRzECIE OKO

KoRoNA

FIOLETOWY MIEJSCE CZAS

przynosi ulgę i pocieszenie  
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

czakra korony 
w kierunku 
tylnej części 
głowy

fioletowy 10 min,
żółty 1 min przez 
tydzień

stosowany jako środek 
antyseptyczny dla skóry

na skórę fioletowy 5 min,
żółty 1 min

stymuluje produkcję białych  
ciałek krwi w śledzionie

prawa strona 
brzucha

fioletowy 15 min,
żółty 1 min przez 
tydzień

wpływa na rozszerzenie  
naczyń krwionośnych  
i obniżenie ciśnienia krwi

czakra korony fioletowy 10 min,
żółty 1 min przez 
tydzień

posiada uspokajający wpływ 
na system nerwowy i serce, 
uśmierzenie bólu głowy

czakra korony 
w kierunku 
tylnej części 
głowy

fioletowy 15 min,
żółty 1 min

stosowany przy schorzeniach 
głowy, skóry głowy 
i wstrząśnieniach mózgu

czakra korony fioletowy 15 min,
żółty 1 min

CzaKRa KORONY – FIOlETOwY
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Bioptron Compact III to wyjątkowe urządzenie do koloroterapii, produkowane w szwaj-
carii, wykorzystujące filtry wyposażone w bioinformacje oraz łączące zastosowanie kolorote-
rapii poprzez bioinformację oraz stymulację czakr. 

Bioinformacja bazuje na założeniu, iż ciało ludzkie nieustannie emituje pole fal elektro-
magnetycznych, zwane aurą. To pole elektromagnetyczne okalające ciało jest światłem, 
jakie emituje nasze ciało: jesteśmy przecież „żywymi fotokomórkami”, niezbyt odmiennymi 
od roślin, a zjawisko fotosyntezy jest bliskie przemianie materii, która zachodzi w naszym 
organizmie.

Pole elektromagnetyczne, które otacza każdą żywą istotę, przekazuje ważne informacje o każ-
dym indywidualnym organizmie: ten typ informacji, wraz z kondycją ciała fizycznego nazywa-
my bioinformacją.

Proces regeneracyjny oparty jest na właściwościach roślin, kamieni szlachetnych, pier-
wiastków śladowych jak również gazów szlachetnych, substancji fermentujących, etc.
Po wkomponowaniu w odpowiednie nośniki, mogą one konkretnie wpływać na możliwości 
samoleczenia Twojego organizmu. Poprzez własne pole elektromagnetyczne ciało wymienia 
cykl istotnych bioinformacji.

Kolorowe Światło i Esencje Roślinne BIOPTRON Compact III: zastosowane na Twoje 
ciało lub za pośrednictwem czakr na poszczególne organy, przywracają równowagę i dobre 
samopoczucie. 

DzIaŁaNIE koLorotEraPII 
BIoPTRon coMPacT III za 
PoMocą BIoINForMacjI

BIoPtroN compact III 

6 kolorowych filtrów zawierających bioinformacje
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Light Fluid

Produkty kosmetyczne:

Balancing Gel

crystal cream



SPECJALNA KOMPOZYCJA 
SIŁ I ZAPACHóW 
Koloroterapia BIOPTRON Compact III specjalnie opracowana do zastosowania przy punk-
tach ucisku, została uzupełniona o trzy doskonałe, wysokiej jakości produkty kosmetyczne, 
zawierające bioinformacje, odpowiednio przygotowujące i relaksujące skórę, dla lepszego 
wnikania kolorowego światła i długotrwałych rezultatów terapii.

• light Fluid 
• Balancing gel 
• Crystal Cream 

Kosmetyki te są integralną częścią i niezastąpionym uzupełnieniem bioinformacyj-
nej terapii kolorem dla punktów uciskowych.

Te trzy produkty zostały stworzone na bazie najlepszych ekstraktów i olejków eterycznych, 
połączonych ze sobą w celu uzyskania harmonii i równowagi dla Twojego organizmu. Kom-
pozycja esencji i kolorów skomponowana jest tylko z czystych, naturalnych produktów takich 
jak kokos, kukurydza, ziarna palmowe wzbogacone w bioinformacje, co zwiększa efektyw-
ność i przyjemność w stosowaniu koloroterapii na punkty uciskowe.

Preparaty powinny być stosowane zgodnie z pięcioma różnymi programami specjal-
nie opracowanymi dla Koloroterapii BIOPTRON Compact III.

Trzy produkty znajdują się w jednym opakowaniu i mogą być wymieniane oddzielnie.
Do stosowania Koloroterapii BIOPTRON Compact III na punkty uciskowe zostało 
opracowanych 12 Programów leczenia. Zanim zastosujesz urządzenie, sprawdź odpo-
wiedni program tak, aby uzyskać najlepsze rezultaty używania tego wyjątkowego urządzenia 
do Koloroterapii.

JAK STOSOWAĆ PRODUKTY KOSMETYCZNE
•  light Fluid: rozprowadź na powierzchni skóry. Pozostaw na chwilę, następnie zetrzyj 
cząstki potu i zanieczyszczeń, które pojawiły się na powierzchni skóry. Osoby wrażliwe 
na olejki eteryczne mogą odczuwać krótkie (ale całkowicie nieszkodliwe) pieczenie oczu.  
W takim przypadku nie rozprowadzaj Light Fluidu w okolicach oczu. 

•  Balancing gel: przytrzymaj dłoń pod otworem butelki i naciśnij na dozownik.  
Rozprowadź Balancing Gel na, poddawanej terapii, powierzchni skóry.

•  Crystal Cream: przytrzymaj dłoń pod otworem butelki i naciśnij na dozownik.  
Rozprowadź Crystal Cream, na poddawanej terapii, powierzchni skóry.

PRODUKTY KOSMETYCZNE  
DO KOLOROTERAPII BIOPTRON 



12 Programów Leczenia dla perfekcyjnego stosowania Koloroterapii 
BIOPTRON Compact III zostało zintegrowanych w 5 programów.

Programy powinny być dokładnie i konsekwentnie przestrzegane,  
w celu zapewnienia najlepszych rezultatów. Zapoznaj się z tabelami 
dotyczącymi zastosowania.

ZASOBY ENERGII
1- BRAK ZAPAŁU
2- SŁABA KONCENTRACJA I PAMIĘĆ

SIŁA ODPORNOŚCI
1- WSPIERANIE SIŁY ODPORNOŚCI

DOBRE SAMOPOCZUCIE
1- WEWNĘTRZNA RóWNOWAGA
2- ISKRA WITALNA

3- RELAKSACJA W CELU ZMNIEJSZENIA LĘKU
4- ODBLOKOWANIE W CELU ZMNIEJSZENIA STRESU
5- ZDROWY SEN

PRZEMIANA MATERII
1- WYDALANIE I OCZYSZCZANIE
2- TRAWIENIE

TKANKI SKóRY I CIAŁA
1- PROBLEMY SKóRNE TWARZY I CIAŁA
2- UCZUCIE OCIĘŻAŁYCH NóG I STóP

12 PROGRAMóW LECZENIA

jak stosowaĆ BIoPtroN compact III 
zachowaj odległość około 10 cm (4 cale), skieruj pasmo 
kolorowego światła urządzenia BIoPtroN na miejsce, 
które chcesz poddać leczeniu.
Przy leczeniu małej powierzchni, która jest całkowicie 
pokryta przez pasmo światła, trzymaj urządzenie 
nieruchomo.
Przy leczeniu większej powierzchni ciała, powoli przesuwaj 
urządzenie, aby pokryć światłem poszczególne miejsca.
szybkie ruchy mogą wywołać niepokój i zakłócać przebieg 
leczenia.

jak stosowaĆ koLorowE szkLaNE FILtry
Po pierwsze zdejmij fabrycznie zainstalowany oryginalny 
filtr, który jest ważną częścią terapii Światłem BIoPtroN, 
ale nie jest używany w koloroterapii BIoPtroN.
Nałóż odpowiednie kolorowe szklane filtry na urządzenie 
bez stosowania zbytniego nacisku. Po użyciu usuń je 
ostrożnie.
staraj się utrzymać kolorowe szklane filtry w czystości.
czyść je od czasu do czasu, używając miękkiej, zwilżonej 
ściereczki.
Nie stosuj silnych detergentów, ani też nie myj filtrów  
w zmywarce. 

Nie zmieniaj przebiegu leczenia. jego kolejność jest 
określona przez energetyczne i dynamiczne powiązania 
obowiązujące w tym programie.
koloroterapia BIoPtroN jest holistycznym programem  
do samodzielnego stosowania.
terapia nie zastąpi leczenia medycznego  
w zdiagnozowanych chorobach.

koloroterapia BIoPtroN jest używana w połączeniu  
z medycznym urządzeniem BIoPtroN do terapii 
Światłem, w którym kolorowe filtry umieszczane są  
w miejscu oryginalnego filtra.
Ponieważ kolorowe filtry zostały wykonane ręcznie  
z dmuchanego szkła, możliwe są małe nierówności  
na ich powierzchni (takie jak małe pęcherzyki lub oczka). 
Nie mają one jednak żadnego wpływu na właściwości 
lecznicze filtrów.

C O L O R  T h e R a P y
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Program 2
słaBa KONCENTRaCJa I PamIĘĆ

20 min

Zobacz opis stosowania E

1 - TwaRz - szYJa - OBOJCzYK

Light Fluid

2 - sTOPY 

Light Fluid         na tylnej części stóp i podeszwach

Fioletowy 1 min każda, tył lewej i prawej stopy
1 min każda, podeszwa lewej i prawej stopy

Balancing Gel   na tylnej części stóp i podeszwach

3 - KoLANA
wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia

Light Fluid

Niebieski 1 min każde, wewnętrzne powierzchnie kolan
1 min każde, zewnętrzne powierzchnie kolan

4 - PĘPEK

Light Fluid

Zielony 1 min

Crystal Cream

5 - mOsTEK
odległość na szerokość jednej dłoni poniżej wcięcia 
obojczyka (grasica)

Light Fluid

Niebieski 1 min

Crystal Cream

6 - szYJa
gardło, powyżej jamy gardłowej (grasica)

Żółty 1 min

7 - TYł głOwY, ŚROdEK

Czerwony 1 min

8 - głOwa, OCzY, Od UCHa dO UCHa PRzEz CzUBEK głOwY

Pomarańczowy 1 min, zamknięte prawe oko
1 min, od lewego do prawego ucha przez czubek głowy
1 min, zamknięte lewe oko
1 min, od prawego do lewego ucha przez czubek głowy

9 - TwaRz, szYJa, OBOJCzYK

Balancing Gel

Crystal Cream

Twój umysł będzie odświeżony, zwiększą się możliwości 
koncentracji i pamięci.

Program 1
BRaK zaPałU

15 min

Zobacz opis stosowania A

1 - NERKI

Light Fluid

Żółty 2 min każda nerka

Balancing Gel

2 - sTREFa sPlOTU słONECzNEgO
wątroba - woreczek żółciowy - żołądek - śledzio-
na

Light Fluid

Pomarańczowy 3 min

Balancing Gel

3 - sTOPY
wEwNĘTRzE KRawĘdzIE sTóP
(strefa refleksologii odpowiedzialna za krę-
gosłup)

Light Fluid

Fioletowy 1 min każda, od pięty po duży 
paluch lewej i prawej stopy

Crystal Cream

4 - mOsTEK
Odległość na szerokość jednej dłoni poniżej 
wcięcia obojczyka (grasica)

Light Fluid

Zielony 1 min

Żółty 1 min

Crystal Cream

Twoje słabe samopoczucie przemieni się  
w nową siłę.

ZASOBY ENERGII
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PORaNNa sEsJa 20 min

1 - Jama UsTNa I gaRdłO

Pomarańczowy 2 min

2 - szYJa I OBOJCzYK

Light Fluid na szyję i obojczyk

Czerwony 1 min, szyja poniżej dolnej szczę-
ki od lewej do prawej strony

Balancing
Gel

na szyję i obojczyk

3 - mOsTEK
Odległość na szerokość jednej dłoni poniżej 
wcięcia obojczyka (grasica)

Light Fluid

Zielony 1 min

Crystal Cream

4 - ŚlEdzIONa

Light Fluid

Żółty 2 min

Balancing Gel

5 - dłONIE 
Pomiędzy podstawą kciuka i palca wskazu-
jącego (miękki trójkąt)

Light Fluid

Żółty 1 min na każdej dłoni

6 - POdEszwY sTóP

Light Fluid

Balancing Gel

wIECzORNa sEsJa 
(1 godzina przed snem) 

7 
min

1- KOŚĆ OgONOwa

Light Fluid

Czerwony 2 min

2 - PĘPEK

Light Fluid

Pomarańczowy 2 min

3 - mOsTEK
Odległość na szerokość jednej dłoni poniżej 
wcięcia obojczyka (grasica)

Light Fluid

Zielony 1 min

4 - KOŚĆ OgONOwa, PĘPEK, mOsTEK
(cała długość)

Crystal Cream

Program 1
wsPIERaNIE sIł OdPORNOŚCI

Zobacz opis stosowania B

Program 1
wEwNĘTRzNa RówNOwaga

12 
min

Zobacz opis stosowania C

1 - TwaRz, szYJa, TYlNa CzĘŚĆ szYI

Light Fluid

2 - sTOPY
wewnętrzne krawędzie stóp (strefa 
refleksologii odpowiedzialna za kręgosłup)

Light Fluid

Fioletowy 1 min dla każdej stopy,  
od pięty po duży paluch

Crystal Cream

3 - szYJa, TYł głOwY, ŚROdEK 

Fioletowy 2 min

4 - TwaRz, szYJa, TYlNa CzĘŚĆ szYI

Balancing Gel

5 - sTOPY
wewnętrzne krawędzie stóp (strefa  
refleksologii odpowiedzialna za kręgosłup)

Żółty 1 min każda stopa,  
od pięty po duży paluch

Crystal Cream

6 -  sPlOT słONECzNY 

Light Fluid

Zielony 2 min

Crystal Cream

Plus! Dwa razy dziennie stosuj  
Crystal Cream w okolicy  
splotu słonecznego

Twoja siła odporności wzrośnie jak nigdy, 
sprawiając, że poczujesz się silny.

Poczujesz się bardziej zrównoważony, 
bardziej spokojny i bardziej pewny siebie.

SIŁA ODPORNOŚCI DOBRE SAMOPOCZUCIE

4



You will feel more balanced, 
more serene and more self-assured!
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Program 2
IsKRa wITalNa 

10 min

Zobacz opis stosowania G

1 - TwaRz, szYJa, TYlNa CzĘŚĆ szYI, mOsTEK 
odległość na szerokość jednej dłoni poniżej 
wcięcia obojczyka (grasica)
PĘPEK
w promieniu 4 cm (1.5 cala)
Centrum Witalne Hara
szerokość 3 palców poniżej pępka
KOŚĆ OgONOwa

Light Fluid

2 - ŚROdEK CzOła 

Żółty 1 min

3 - CzUBEK głOwY
najwyższy punkt na szczycie czaszki

Fioletowy 1 min

4 - szYJa
gardło, powyżej jamy gardłowej (grasica)

Pomarańczowy 1 min

5 - PĘPEK
w promieniu 4 cm (1.5 cala)

Czerwony 1 min

6 - KOŚĆ OgONOwa

Czerwony 1 min

7 – CENTRUm wITalNE HaRa
szerokość 3 palców poniżej pępka

Zielony  1 min

8 – mOsTEK
odległość na szerokość jednej dłoni poniżej 
wcięcia obojczyka (grasica)

Niebieski 1 min

9 –  sPlOT słONECzNY, TwaRz, szYJa
TYlNa CzĘŚĆ szYI

Crystal Cream

Program 3
RElaKsaCJa w CElU  
zmNIEJszENIa lĘKU

13 min

Zobacz opis stosowania D

1 - TwaRz, szYJa, TYlNa CzĘŚĆ szYI I UszY
uszy w promieniu 2 cm (0.8 cala)

Light Fluid

2 - lEwE UCHO
w promieniu 2 cm (0.8 cala)

Niebieski 1 min

3 - PRawE OKO, zamknięte

Niebieski 1 min

4 - góRNa CzĘŚĆ NOsa
szerokość jednego palca powyżej nosa  
(trzecie oko)

Fioletowy 1 min

5 - PRawE UCHO, w promieniu 2 cm (0.8 cala)

Zielony 1 min

6 - LEwE oKo, zamknięte

Zielony 1 min

7 - TYł głOwY, środek

Fioletowy 2 min

8 - dłONIE
zgięcie stawowe, zewnętrzna krawędź

Zielony 1 min każda dłoń

9 - sPlOT słONECzNY, TwaRz, szYJa, 
tylna część szyi i uszu w promieniu 2 cm (0.8 cala)

Crystal Cream

Program 4
OdBlOKOwaNIE w CElU  
zmNIEJszENIa sTREsU

15 
min

Zobacz opis stosowania F

1- dłONIE 
zgięcie stawowe, zewnętrzna krawędź

Zielony 2 min każda dłoń

2 - mOsTEK
odległość na szerokość jednej dłoni poniżej 
wcięcia obojczyka (grasica)

Light Fluid

Zielony 2 min

3 -  sPlOT słONECzNY

Light Fluid

Żółty 2 min

Crystal Cream

4 - KRawĘdŹ góRNEJ szCzĘKI
poniżej miejsca między oczami

Fioletowy po lewej i po prawej stronie twarzy

5 - wĄTROBa I wORECzEK ŻółCIOwY

Light Fluid

Niebieski 1 min

Balancing Gel

6 - NERKI

Balancing Gel

7 - TwaRz, szYJa I TYlNa CzĘŚĆ szYI

Light Fluid

Crystal Cream

Iskra Witalna naładuje Twoje baterie  
zapewniając sprawność mentalną i duchową

Odnajdziesz duchowy spokój, odzyskasz  
wewnętrzną równowagę i poczujesz się bezpiecznie.

Poprawi się Twoje krążenie krwi, wzmacniając Twoją 
świadomość fizyczną i stopniowo rozbijając pancerz 
stresu, który odgradzał Cię od świata.

1

Poczujesz się bardziej zrównoważony, 
bardziej spokojny i bardziej pewny siebie.

DOBRE SAMOPOCZUCIE
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Program 5 (1 godzina przed snem)
zdROwY sEN

20 min

Zobacz opis stosowania D

1 - sTREFa sPlOTU słONECzNEgO 
wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona

Light Fluid

Zielony: 2 min, splot słoneczny

2 - ŚlEdzIONa

Light Fluid

Fioletowy 2 min

3 - wĄTROBa I wORECzEK ŻółCIOwY

Pomarańczowy 2 min

4 - sTREFa sPlOTU słONECzNEgO 
wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona
mOsTEK
odległość na szerokość jednej dłoni poniżej 
wcięcia obojczyka (grasica)

Crystal Cream

5 - dłONIE
Zgięcie stawowe, zewnętrzna krawędź

Niebieski 1 min, lewa i prawa dłoń

6 - NOgI I sTOPY

Balancing Gel

Program 1
wYdalaNIE I OCzYszCzaNIE

15 min

Zobacz opis stosowania B

1 - JEzYK I POdsTawa JĘzYKa

Pomarańczowy 2 min, język
30 sekund, podstawa języka 
(uniesiony język)

2 - RĘCE
od koniuszków palców wzdłuż górnej części 
ręki, aż do stawu ramieniowego

Light Fluid

Niebieski 2 min, lewa i prawa ręka

Balancing Gel

3 - wĄTROBa I wORECzEK ŻółCIOwY

Light Fluid

Zielony 2 min

Balancing Gel

4 - ŚROdKOwa CzĘŚĆ CIała
od pępka po pęcherz

Light Fluid

Pomarańczowy 2 min

5 - BRzUCH, PaCHwINY, NERKI I KRĘgOsłUP

Balancing Gel

Program 2
TRawIENIE

15 min

Zobacz opis stosowania D

1 - ŻOłĄdEK I ŚlEdzIONa

Light Fluid

Pomarańczowy 2 min

Crystal Cream

2 - sTOPY
wewnętrzne krawędzie stóp (strefa 
refleksologii odpowiedzialna za kręgosłup)

Light Fluid

Pomarańczowy 1 min każda stopa,  
od pięty po duży paluch

Crystal Cream

3 - BRzUCH (jelito)

Light Fluid

Zielony 3 min

Balancing Gel

4 - dłONIE
pomiędzy podstawą kciuka i palca wskazują-
cego (miękki trójkąt)

Light Fluid

Zielony 1 min górna część każdej dłoni

5 - RamIONa
od szyi do stawu ramieniowego

Light Fluid

Czerwony 1 min, górna część lewego  
i prawego ramienia

Balancing Gel

6 - TYł głOwY, ŚROdEK

Czerwony 1 min

Odczujesz ulgę, będziesz odnowiony i odmłodzony.
Znajomi będą komplementować Twój wspaniały wygląd.

PRZEMIANA MATERII
Noce znów przyniosą Ci kojący sen i słodkie sny! 

waŻNE

Zobacz – OPIS 1

Zobacz – OPIS 2

waŻNE

Zobacz – OPIS 1



OPIS STOSOWANIA G
Program witalny jest składnikiem Twojej duchowej  
apteczki i może być stosowany w każdym momencie  
i tak długo jak tego potrzebujesz.

OPIS STOSOWANIA D
Poniższy program należy stosować regularnie,  
szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:
• 5 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
• zalecana długość kuracji: 3 tygodnie
W przypadku sytuacji mniej stresujących, sporadyczna  
i krótkotrwała terapia również może być pomocna

OPIS STOSOWANIA B
Poniższy program należy stosować regularnie,  
szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:
• 4 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
• zalecana długość kuracji: 3 tygodnie

OPIS STOSOWANIA F
W sytuacjach wysokiego poziomu stresu poniższy  
program powinno się stosować kilka razy  
z 1-godzinnymi przerwami, aż do ustąpienia napięcia.  
Można też stosować program regularnie zarówno  
dla terapii krótkotrwałej i długiej:
• 5 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie

OPIS STOSOWANIA  A
Poniższy program należy stosować regularnie,  
szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:
• 4 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
• zalecana długość kuracji: 2 tygodnie

OPIS STOSOWANIA C
Poniższy program należy stosować regularnie,  
szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:
• 5 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
• zalecana długość kuracji: 2 tygodnie
W przypadku sytuacji mniej stresujących, sporadyczna 
 i krótkotrwała terapia również może być pomocna

WAŻNE – OPIS 1
Pij 2 do 3 litrów płynów dziennie. Napoje takie jak  
herbata ziołowa, woda i soki owocowe stymulują  
procesy i produkty wydalania.

OPIS STOSOWANIA E
Poniższy program należy stosować regularnie,  
szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:
• 5 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
• zalecana długość kuracji: 4 tygodnie
W przypadku sytuacji mniej stresujących, sporadyczna  
i krótkotrwała terapia również może być pomocna

WAŻNE – OPIS 2
Jedz lekko i zdrowo. Wyeliminuj słodycze oraz tłuste  
i ciężkostrawne pokarmy z Twojej diety. Wieczorami  
jedz tylko małe ilości. 
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Program 1
PROBlEmY sKóRY TwaRzY I CIała

10-15 
min

Zobacz opis stosowania D

1 – TwaRz, szYJa, OBOJCzYK I OBszaR 
sPlOTU słONECzNEgO
wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona
PĘPEK: w promieniu 4 cm (1.5 cala)
sTOPY: tylna część i podeszwy

Light Fluid

Crystal Cream

2 - sTOPY

Pomarańczowy 1 min odcinek poniżej  
tzw. kłębu lewej i prawej stopy
(strefa refleksologii 
odpowiedzialna za strefę  
splotu słonecznego i nerek)

3 - sTREFa sPlOTU słONECzNEgO
wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona

Pomarańczowy 2 min

4 - głOwa
od linii włosów przez czubek głowy po tylną 
część szyi

Fioletowy 1 min, 3 cm (1.18 cali) na lewo  
i prawo od środka głowy

5 - sTREFY dOTKNIĘTE CHOROBĄ

Light Fluid Jeżeli jeszcze nie został 
zastosowany zgodnie z 1

Niebieski 1-3 min, w zależności od rozmiaru 
powierzchni objętej chorobą

Balancing Gel Jeżeli nie został jeszcze 
zastosowany zgodnie z 1

Żółty 1-3 min, w zależności od rozmiaru 
powierzchni objętej chorobą

Crystal Cream Jeżeli masz suchą skórę, stosuj 
Crystal Cream kilka razy dziennie!

Program 2
UCzUCIE OCIĘŻałYCH  
Nóg I sTóP

20 min

Zobacz opis stosowania D

1 - PaCHwINY, NOgI, sTOPY

Light Fluid

2 - sTREFa sPlOTU słONECzNEgO
wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona

Light Fluid

Pomarańczowy 1 min

3 - PaCHwINY

Czerwony 1 min każda, lewa i prawa 
strona pachwiny

4 - NoGI

Żółty 2 min każda, od kostki w górę

Balancing Gel na pachwinę, nogi i stopy

Plus! Jeden raz dziennie dodatkowa 
aplikacja  Balancing Gel  
na pachwiny, nogi i stopy.

5 - sTOPY

Pomarańczowy 1 min każda, po środku podsta-
wy lewej i prawej stopy

Fioletowy 1 min każda stopa, na po-
przecznym odcinku poniżej 
kłębu lewej i prawej stopy

Zielony 1 min każda stopa, na tylnej 
części lewej i prawej stopy

6 - POŚladKI

Light Fluid

Żółty 1 min każdy pośladek

Balancing Gel

Twoja skóra będzie zregenerowana, co spowoduje, 
że niedoskonałości, zmarszczki i oznaki starzenia 
znikną. Twój nowy wygląd zostanie zauważony!

Twoje ciało będzie takie lekkie, poczujesz taką ulgę,  
że będzie Ci się wydawało, że stąpasz po chmurach.

SKóRA I METABOLIZM TKANEK CIAŁA

waŻNE

Zobacz – OPIS 1

Zobacz – OPIS 2
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Zostań naszym DoraDcą

NOWA PRACA! 
 NOWE PERSPEKTYWY!

 NOWA OFERTA! 
 NOWE PRODUKTY!

Poszukujemy osób, które: 

Skontaktuj Się z naMi!
To praca rekomendowana przez 130 000 przedsTawicieli zepTer!

u chcą dobrze zarabiać  
u cenią radość życia
u chcą spełnić swoje marzenia 
u  chcą pracować w renomowanej firmie 
u chcą mieć satysfakcję z pracy 
u lubią kontakt z innymi ludźmi

Zepter InternatIonal poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
Infolinia: 22 230 99 40,  Expreslinia: 22 493 62 22,  www.zepter.pl

zaMÓW bezpŁatnĄ prezentację!  
Czekamy na Twój telefon! 



BIoPTRon
BIOPTRON COMPACT III 

zasilanie 100-230 V~, 50/60 Hz

Pobór prądu 56 VA

Bezpiecznik -

Moc halogenu 20 W

klasa bezpieczeństwa Class II - IP 20

typ aparatu (symbol) Type BF 
waga 0,5 kg

temperatura

- podczas użycia od + 10°C do + 40° C

- podczas przechowywania od – 30°C do + 45° C

Długość fali 480 - 3400 nm

stopień polaryzacji >95% (590-1550nm)

Średnia gęstość mocy 40 mW/cm2 

wydatek energet. na min. 2,4 J/cm2

oznaczenia cE (uE) CE 0124

BIOPTRON PRO 1 

zasilanie 100-230 V~, 50/60 Hz

Pobór prądu 160 VA

Bezpiecznik -

Moc halogenu 50 W

klasa bezpieczeństwa Class II - IP 20

typ aparatu (symbol) Type BF 
waga 3.4 kg

temperatura

- podczas użycia od + 10°C do + 40° C

- podczas przechowywania od – 30°C do + 45° C

Długość fali 480 - 3400 nm

stopień polaryzacji >95% (590-1550nm)

Średnia gęstość mocy 40 mW/cm2 

wydatek energet. na min. 2,4 J/cm2

oznaczenia cE (uE) CE 0124

BIOPTRON 2 

zasilanie 100-230 V~, 50/60 Hz

Pobór prądu 1.4 – 1.0 A

Bezpiecznik T2A/250 V

Moc halogenu 90 W

klasa bezpieczeństwa Class II - IP 20

typ aparatu (symbol) Type B 

waga 4.3 kg

temperatura

- podczas użycia od + 10°C do + 40° C

- podczas przechowywania od – 30°C  do + 45° C

Długość fali 480 - 3400 nm

stopień polaryzacji >95% (590-1550nm)

Średnia gęstość mocy 40 mW/cm2 

wydatek energet. na min. 2,4 J/cm2

oznaczenia cE (uE) CE 0124

C O L O R  T h e R a P y

Certyfikat Zapewnienia Jakości (DEKRA)
potwierdzający, że BIOPTRON AG spełnia 

międzynarodowe standardy jakości  
dla producentów urządzeń medycznych  

ISO 9001:2000 – ISO 13485:2000

Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości 
(DEKRA)

zapewniający, że BIOPTRON AG spełnia  
najwyższe standardy Unii Europejskiej według 

Dyrektywy 93/42/EEC 
 (Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej  

dla producentów urządzeń medycznych)

CERTYFIKATY SQS I IQNET
zaświadczające, że BIOPTRON AG spełnia 

międzynarodowe standardy jakości  
dla producentów urządzeń medycznych  

ISO 9001:2000 – ISO 13485:2000 
wydane na terytorium Szwajcarii 

CERTYFIKATY JAKOŚCI



w w w. z e p t e r. p l

(opłata wg obowiązującej taryfy lokalnej)

PRODUKTY FIRMY ZEPTER 
STANOWIą  POMOST  

ŁąCZąCY CZŁOWIEKA Z NATURą.

MISJA ZDROWIA

DOŁĄCZ DO NAS
 22 230 99 40

ZESTAW DO KOLOROTERAPII 
BIOPTRON Compact III

PrzyjDŹ 
I wyPrÓBuj:
ZA DARMO!
jeżeli chcesz poznać  
MOC KOLORóW 
i odnaleźć swÓj osoBIsty koLor, 
dowiedzieć się, co kolor mówi o tobie



KoLoR To ENERGIA,

KoLoR To ŻYCIE,

KoLoR To ZDROWIE.
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ZEPTER INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37

INFOLINIA: 22 230 99 40, www.zepter.pl


