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Voorwoord
We worden omgeven door specifieke ordeningen van kosmo-energetische velden.
Deze velden resoneren voor bepaalde gedeelten met de mens en de flora & fauna,
hierbij hebben ze een positieve werking op levende organismen. In verschillende
culturen heeft deze vorm van energie verschillende namen gekregen, zoals chi, prana,
biofotonenstraling, bio-, levens- of nulpuntveldenergie.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze fenomenen bij de mens zorgen voor een
verbetering van de bio-energetische energie (levensenergie), waardoor we beter
kunnen presteren en fysiek en emotioneel beter functioneren. Daardoor speelt deze
oervorm van energie in de complementaire geneeskunde op het gebied van „welness“
en „anti-aging“ een steeds belangrijkere rol.
De Bioptimator biedt een unieke mogelijkheid om Bioresonantie, Kleuren en
Frequentie Therapie te combineren. Deze innovatieve totaal therapie heeft een sterk
harmoniserende werking op ons lichaam. Daarom wordt deze totaal therapie
Harmonisatie Therapie genoemd. Door deze Harmonisatie Therapie tijdens iedere
behandeling toe te passen wordt het behandelresultaat versneld en sterk verbeterd.
De energetisch therapeutische werking van de Bioptimator is gebaseerd op een bioenergetische verdichtingsmodule, die het frequentiebereik van het zichtbare licht
comprimeert. De velddichtheid is regelbaar en het bio-energetisch veld pulseert
analoog aan de frequentie van het aardmagnetisch veld.
Bij de ontwikkeling van de Bioptomator is van het volgende basisprincipe uitgegaan;
Ieder levend wezen, inclusief de mens, heeft een individueel trillingsbeeld dat uit
harmonische (gezonde) trillingen en disharmonische (pathologische) trillingen bestaat.
Met behulp van de Bioptimator met de geïntegreerde verdichtingsmodule kunnen we
de harmonische trillingen versterken en de disharmonische trillingen harmoniseren en
opheffen. Het gevolg hiervan is dat pathologieën opgeheven worden en er een
harmonisering van het individuele trillingsbeeld optreedt.
In samenwerking met Dr. Med. Joachim Colditz en Heinz Furchner zijn er velen testen
uitgevoerd en is de Bioptimator geperfectioneerd. De therapiekeuze en het aantal
behandelingen is afhankelijk van het klachtenbeeld van de patiënt. De behandeling kan
plaatsvinden door de directe toepassing van handelektroden of door het inbrengen van
individuele informatiedragers van pathogene frequentiespectra zoals urine, speeksel,
faeces of bloed, op basis daarvan maakt de Bioptimator therapie signalen aan.
De verschillende mogelijkheden worden in deze handleiding beschreven.
Het grote aantal energetisch therapeutische mogelijkheden maakt de Bioptimator tot
een onontbeerlijk hulpmiddel voor de innovatieve praktijk.

Ing. D. Schulze, de ontwikkelaar van de Bioptimator.
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Het BIOPTIMATOR® systeem
Het Bioptimator systeem is een bio-energetisch therapiesysteem met een nieuw
gepatenteerde energie verdichtingsprincipe en een velddichtheid regeling.
Bestaande uit;
Bioptimator 1:

Het basissysteem voor de praktijk.

Bioptimator 2:

Therapie apparaat voor thuistherapie. De Bioptimator 1 wordt
specifiek voor de patiënt geprogrammeerd waarnaar het apparaat
80 uur thuis gebruikt kan worden.

Bioptimator 3:

Therapie apparaat met 2 mogelijke bio-energetische velddichtheid
standen en een gleuf voor chipkaarten, die met de Bioptimator 1
geprogrammeerd zijn. Twee ingebouwde lithium batterijen zorgen
dat het apparaat minstens 10 jaar goed functioneert.

Standaard toebehoren bij de Bioptimator 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioptimator 2 en 3
adapter gevoed door middel van zonnecellen
netspanningssnoer
acupunctuurpen voor kleurentherapie
acupunctuurpen voor kleurenfrequentie therapie
5 chipkaarten
2 handelektroden
programmeerkabel voor de Bioptimator 2
verbindingskabel van de PC naar de Bioptimator 1

Bioptimator 2, 3 en de chipkaarten zijn na te leveren.
Stroomvoorziening
Het stroomverbruik van de Bioptimator is zeer gering. Afhankelijk van het gebruik
varieert het beginvermogen tussen 0,02 en 0,5 Watt. Om storende invloeden van het
stroomnet te voorkomen heeft het apparaat twee 7,2 Volt accu’s. Deze accu’s worden
door de adapter met behulp van zonnecellen opgeladen. De zonnecellen functioneren
het beste met zon- of daglicht. Normaal gesproken is het daglicht in een lichte kamer
voldoende om de accu’s volledig op te laden. Mocht de spanning lager worden dan 13,5
Volt dan is er feller licht nodig of kan de Bioptimator opgeladen worden via het lichtnet.
In dat geval kan de oplader aan de achterkant verbonden worden met het lichtnet. Als
een spanning van 14,8 á 15 Volt bereikt is kan het opladen beëindigd worden. Langere
oplaadtijden zijn ongewenst. De spanning kan digitaal afgelezen worden als de
Bioptimator aan staat.
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Ingebruikname van de Bioptimator
Verbindt de adapter met de Bioptimator door de stekker in de stekkerbus naast de
zekering te steken en vast te draaien. Vervolgens de schakelaar aan de achterkant op
'aan’ zetten. Het groene LED aan de voorzijde gaat branden en het apparaat is
gebruiksklaar.

Functies van de Bioptimator 1
De Bioptimator 1 heeft 3 behandelmogelijkheden:
1. Kleuren Therapie
•
•
•

Kleuren therapie met de bio-energetische verdichtingsmodule, die het
frequentiebereik van het zichtbare licht verdicht
rechtstreekse kleuren acupunctuur, door middel van de acupunctuurpen met
perfecte kleuroverdracht
kleurfrequentie acupunctuur, door middel van de acupunctuurpen met overdracht
van de kleurfrequenties

2. Harmonisatie Therapie
•
•

•
•
•
•
•

overdracht van harmonische trillingen afkomstig van de oersubstantie
het omkeren van pathogene trillingsspectra uit alle gebieden van het lichaam
inclusief de organen - het versterken van de harmonische trillingsspectra, wat direct
in het organisme door middel van handelektroden of acupunctuurpen plaatsvindt en
het overdragen hiervan op informatiedragers, zoals een chipkaart of Vital Frequentie
vloeistof
het produceren van harmoniserende en geïnverteerde trillingen voor het opheffen
van allergieën en intolleranties
het opladen en programmeren van de Bioptimator 2 voor toepassing van
thuistherapie
het programmeren van chipkaarten met harmoniserende of geïnverteerde trillingen
voor toepassing in de Bioptimator 3
energetische harmonisering door middel van twee handelektroden
het invoeren van diagnostische of therapeutische frequentiespectra uit het Prognos
systeem ten behoeve van omzetting in energetische harmoniserende frequenties ter
behandeling van de patiënt - telkens worden harmonische trillingsfrequenties
versterkt en de eventueel aanwezige disharmonische trillingsfrequenties
omgekeerd, waardoor de storende invloed bij de patiënt opgeheven wordt - het
effect van het therapiesignaal wordt sterk verbeterd door de verdichtingsmodule

3. Frequentie Therapie volgens Prof. Dr. Hartman.
•
•
•

behandeling van patiënten met passende specifieke frequenties afhankelijk van de
diagnose voor een groot aantal storingen, ingesteld volgens de indicatielijst
frequentie therapie door middel van handelektroden, informatiedragers zoals
chipkaarten of Vital Frequentie vloeistof
frequentie therapie zoals beschreven met bio-energetische versterking
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1. Kleuren Therapie
Ver terug in de geschiedenis werd in verschillende culturen de zon vereerd en werd
zonlicht als therapie toegepast. Egyptische artsen gebruikten licht ter genezing.
Professor Popp onderzocht de afgifte van de subtielste lichtenergie en de biofotonen,
hierbij stelde hij vast dat deze biofotonen de dirigent van informatie- en
sturingsprocessen in onze cellen zijn.
De Bioptimator werkt met de kleurenspectra rood, oranje, geel, groen, blauw, magenta
en wit. Iedere kleur is geordend in een gedefinieerd frequentiebereik. De therapeutische
werking van kleuren is intensiever dan dat de ingezette kleur smalbandig is.
De wetenschappelijke grondslagen volgens Professor Popp, Professor Brost en
Professor Tebbe vormen de basis voor de kleurentherapie van de Bioptimator.
Absoluut nieuw in Kleuren Therapie is de modulatie van bio-energie in de licht
kleurbundels.
De therapie module van het Prognos systeem geeft bij de betreffende patiënt specifieke
adviezen welke kleur, acupunctuurpunt of welk reflexzonepunt het beste voor de
behandeling gebruikt kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat de directe toepassing
van Kleuren Acupunctuur niet altijd beter is dan acupunctuur met kleurfrequenties. De
toepassing ervan kan individueel aangepast worden.
Deze behandeling draagt zorg voor de verbetering van de energetische toestand van
organen en chakra’s, waardoor evenwichtsherstel bereikt wordt.
Door de betrouwbare en reproduceerbare Prognos metingen kunnen we het licht
gericht en doeltreffend toepassen.
De Bioptimator heeft de volgende Kleuren Therapie mogelijkheden;
1.1 Rechtstreekse kleurenacupunctuur door middel van door Quartzglas geleide
energetische lichtbundels.
1.2 Rechtstreekse kleurenacupunctuur met kleurfrequenties.
1.3 Overdracht van de kleurfrequenties op een informatiedrager.
1.4 Het vastleggen van kleurtrillingen op een informatiedrager.
Voorbeelden voor het gebruik:
1.1
Rechtstreekse Kleuren Acupunctuur met door Quartzglas geleid energetisch licht
‘Colour light’ schakelaar op ‘On’. ‘Modul power’ instellen, display op 9. Vervolgens de
kabel van de acupunctuurpen met de Quartzglaspunt in de linker ‘Colour light’ opening
steken tot hij klikt. Let op: de lichtkabel niet knikken.
Met de ‘Colour light’ knop op de bovenzijde de gewenste kleur instellen. De kleur
controleren in het 'Colour light’ venster aan de bovenzijde. Vervolgens kunt u de
acupunctuurpen op het betreffende acupunctuurpunt of reflexzonepunt zetten. Met de
‘Modul power’ knop regelt u de velddichtheid van het bio-energetisch veld.
Over het algemeen staat de grote velddichtheid voor een korte behandeltijd met de
acupunctuurpen, circa 10 á 20 seconden.
Zo kan er ook voor een geringere velddichtheid met een langere behandelduur gekozen
worden, die in het bijzonder geschikt is voor gevoelige patiënten.
Op de kleurfrequenties kan ook andere informatie gemoduleerd worden, door op het
informatieplateau (het linker ronde plateau) een middel te plaatsen.
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1.2
Rechtstreekse Kleuren Acupunctuur met kleurfrequenties
Door de acupunctuurpen met de speciale metaalpunt in de rechter ‘Colour light’
opening te steken (d.m.v. de bananenstekker) kunnen we op dezelfde wijze zoals
beschreven bij 1.1 de Kleuren Acupunctuur met kleurfrequenties toepassen.
1.3
Overdracht van kleurfrequenties op een informatiedrager
De instellingen voor de overdracht van kleurfrequenties op een informatiedrager zijn
zoals vermeld bij 1.1. U plaatst vervolgens een informatiedrager op het rechter ‘Out’
plateau, waardoor de informatie van de kleurfrequentie overgedragen wordt op de
informatiedrager. De optimale overdrachttijd is 3 minuten.
1.4
Het vastleggen van kleurtrillingen op een chipkaart
Zie voor de instellingen 1.1. Vervolgens een lege chipkaart in de richting van de pijl in
de gleuf aan de bovenzijde van het apparaat plaatsen. Na drie minuten is de chipkaart
opgeladen.

2. Harmonisatie Therapie
‘Bioresonantie Therapie’ is een bekende in veel varianten aangeboden methode. Het in
de Bioptimator toegepaste principe is gebaseerd op een bio-energetische
verdichtingsmodule, waarvan de velddichtheid regelbaar is. Dit is principieel anders dan
de gewone Bioresonantie therapie (zie het voorwoord).
Medische achtergrond: door diverse omgevingsinvloeden worden de lichaamseigen
trillingen van de cellen verstoord en ontstaan er klachten en ziekten. Dit effect wordt
door de Bioptimator opgeheven. Negatieve, ziekmakende trillingen worden in de
Bioptimator geïnverteerd, waardoor de gezonde celfunctie kan herstellen.
Hierdoor kan met een korte behandeltijd een grote diepte werking worden bereikt.
De Bioptimator biedt de volgende Harmonisatie Therapie mogelijkheden:
2.1 Het produceren van harmonische oersubstantie frequentiespectra.
2.2 De opname van pathogene trillingsspectra en het produceren van harmonische
geinverteerde frequentiespectra (zie voorwoord).
2.3 Het verbeteren van allergieën en intoleranties door middel van geinverteerde- en
harmoniserings frequentiespectra.
2.4 Het programmeren van informatiedragers met harmoniserende en geinverteerde
frequentiespectra voor toepassing in de Bioptimator 3.
2.5 Het opladen en programmeren van de Bioptimator 2.
2.6 Harmonisatie Therapie door middel van handelektroden.
2.7 Het invoeren van diagnostische frequentiespectra vanuit het Prognos systeem die
vervolgens
omgezet
worden
in
harmoniserende
en
geinverteerde
frequentiespectra.
2.8 Het gebruik van de Bioptimator 3.
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2.1
Het produceren van harmonische oersubstantie trillingen
De oersubstantie op het linker kleine ‘In’ plateau plaatsen. Op rechter ‘Out’ plateau een
informatiedrager plaatsen. Met de knop ‘Modul power’ de gewenste sterkte instellen
(van 0 tot 12). De overdracht duurt 3 minuten. De meest gebruikelijke instelling is 9.
2.2
Opname van pathogene trillingspectra en het produceren van harmoniserende
geinverteerde frequentiespectra
Stel de Modul power knop op 9 (zonodig individueel aanpassen). De stekker van de
handelektrode met de blauwe kabel in de blauwe stekkerbus steken. Plaats op rechter
‘Out’ plateau een informatiedrager en de (hand)elektrode op het probleemgebied. Na 3
minuten is de informatiedrager opgeladen met de harmoniserende geinverteerde
frequentiespectra.
Het is ook mogelijk om met beide elektroden ‘Totaaltherapie’ te geven. Door middel van
één elektrode in de linker en één in de rechter hand te nemen met het apparaat op de
gewenste instellingen vindt dan algemene therapie plaats.
Let op: Bij vrouwen moet de elektrode met de blauwe kabel in de linker hand en met de
rode kabel in de rechter hand. Bij mannen andersom. Het kruisen van de kabels met
kabelcontact moet vermeden worden.
2.3
Het verbeteren van allergieën en intoleranties door middel van geinverteerde en
harmonisering frequentiespectra
Stel de ‘Modul power’ knop op 9 (zonodig individueel aanpassen). Het allergeen op het
linker ‘In’ plateau plaatsen. De pathologische allergie- en intolerantie frequentiespectra
bevinden zich ook in het bloed, speeksel of in de urine van de patiënt. Dit houdt in dat
deze substanties ook op het ‘In’ plateau geplaatst kunnen worden in een ampul of
schaaltje van helder glas. Vervolgens wordt de informatiedrager op de rechter ‘Out’
plateau geplaatst. Na 3 minuten is de overdracht klaar. De informatiedrager bevat nu
geinverteerde frequentiespectra van het allergeen en harmonisering frequentiespectra.
Het effect wordt bereikt door een Vital Frequentie flesje op deze wijze te
programmeren. De Patiënt neemt gedurende 4 weken drie maal per dag 5 druppels van
deze vloeistof in.
Een andere mogelijkheid is met beide handelektroden therapeutisch te behandelen. De
stekker van de handelektrode met de blauwe kabel in de linker stekkerbus en de
handelektrode met de rode kabel in de rechter stekkerbus. De ‘Modul power’ knop op 9
instellen (of individueel aanpassen). Via de blauwe kabel (ingang) worden de
pathologische frequenties opgenomen in de Bioptimator en veranderd in een
geinverteerde en harmonisering frequentiespectra, die via de rode kabel naar de patiënt
geleid wordt.
Let op: Bij vrouwen moet de elektrode met de blauwe kabel in de linker hand en met de
rode kabel in de rechter hand. Bij mannen andersom. Het kruisen van de kabels met
kabelcontact moet vermeden worden.
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2.4
Het programmeren van chipkaarten met willekeurige, geinverteerde en
harmoniserende frequentiespectra (voor toepassing in de Bioptimator 3)
Chipkaart uit de verpakking halen en in de richting van de pijl in de gleuf steken. De
‘Modul power’ knop op 9 zetten. Plaats op het linker ‘In’ plateau de oorspronkelijke
substantie (ook allergenen) en na 3 minuten is de chipkaart opgeladen.
De chipkaart nog een keer opladen is niet aan te bevelen.
2.5
Het opladen en programmeren van de Bioptimator 2
Steek de stekker van de verbindingskabel van de Bioptimator 2 in de ‘Program’ ingang
aan de achterzijde van de Bioptimator 1. Met de ‘Program’ knop de programmering
sterkte instellen. Bij voorkeur op stand 9.
Aanvullende informatie wordt op het linker ‘In’ plateau gezet gedurende 3 minuten.
Vervolgens wordt de ‘Program’ knop op de bovenzijde van de Bioptimator gedurende 5
seconden ingedrukt, waardoor het LCD scherm van de Bioptimator 2 kort oplicht en het
programmeren ten einde is.
Indien het LCD scherm niet oplicht dan moet de Bioptimator 2 eerst ontladen worden
door de ‘Program’ knop op 0 te zetten en vervolgens de ‘Program’ knop op de
bovenzijde 20 seconden in te drukken. Daarna kan de Bioptimator 2 opnieuw
opgeladen worden. De Bioptimator 2 is vooral geschikt om energietekorten te
verbeteren. Dagelijks behandelen van bijvoorbeeld de Thymus, 2 maal gedurende 5 á
10 minuten, is zinvol.
De goudkleurige (eivormige) elektrode moet gericht worden op het te behandelen zone
gebied. Met de clip kan het apparaat aan de kleding bevestigd worden. Het elektrode
oppervlak mag geen huidcontact maken.
2.6
Energetische Therapie met handelektroden
Zie voor de plaatsing van de elektroden 2.3. Het is ook mogelijk een energieoverschot
af te voeren door middel van therapie met 2 handelektroden. Zet de ‘Modul power’ knop
op 9 en verbindt de blauwe kabel met de rode stekkerbus en de rode kabel met de
blauwe stekkerbus. Voor vrouwen de blauwe elektrode nu in de rechter hand, voor
mannen in de linker hand (bij de normale therapie is dit andersom).
Geven we de patiënt de elektroden andersom in de hand dan is er weer sprake van de
zogenaamde algemene therapie en wordt de energie juist opgeladen. Met behulp van
het Prognos systeem kan het effect van deze behandeling gemeten worden.
2.7
Het invoeren van diagnostische frequentiespectra vanuit het Prognos Diagnose
systeem om deze vervolgens om te zetten in energetische harmoniserende
geinverteerde frequentiespectra
De verbindingskabel aan de achterzijde van de Bioptimator via de vergulde knop moet
verbonden worden met de geluidsuitgang van de computer om zodoende de Prognos
frequenties op te kunnen pikken. De Modul power knop op 3 instellen. Plaats de
informatiedrager op rechter ‘Out’ plateau, die de voor de patiënt passende therapie
informatie uit het Prognos systeem opneemt, om zo ten einde harmonisatie bij de
betreffende patiënt te bewerkstelligen.
© Prognos Nederland BV
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Met behulp van het juiste signaal geprogrammeerde Vital Frequentie kan later door het
toevoegen van druppels aan drinkwater deze informatie overgedragen worden op dit
drinkwater. Dat vervolgens verdeeld over de dag wordt opgedronken.
Vervolgens kan ook de algemene Harmonisatie Therapie met de diagnostische
frequentiespectra toegepast worden, met behulp van de twee handelektroden
gedurende 5 á 10 minuten. Let op: de juiste positionering van de handelektroden bij
mannen en vrouwen, energie overschot of tekort. Een Prognosmeting na het toepassen
van de Harmonisatie Therapie toont snel de opgetreden energetische veranderingen.
2.8
Het gebruik van de Bioptimator 3
De Bioptimator 3 is een patiëntenapparaat. Het heeft een 2 standen
velddichtheidsregeling en is vooral geschikt voor de behandeling van energie tekorten.
De patiënt kan 2 maal per dag gedurende 10 minuten het Thymus gebied bestralen met
de goudkleurige elektrode in de richting van de Thymus.
Aanvankelijk het apparaat instellen op stand 1 en na enige dagen op stand 2
(individueel te bepalen).
De Bioptimator 3 heeft een chipkaart ingang waar een individueel geprogrammeerde
chipkaart ingeschoven wordt. Door middel van de clip kan het apparaat aan de kleding
bevestigd worden, waarbij wederom direct huidcontact vermeden moet worden.

3. Frequentie Therapie volgens Prof. Dr. Hartman
Gedurende jarenlang onderzoek heeft Prof. Dr. Hartman het frequentiespectra uitgetest
en de werking er van vastgesteld. Het hele organisme en alle ermee verbonden functies
worden hersteld. Voor behandelaars is er een zeer uitgebreide indicatielijst. In deze
syllabus worden een aantal voorbeelden genoemd. Met behulp van vier knoppen
kunnen frequenties van 0 tot 100 Hz ingesteld worden (twee cijfers voor en twee achter
de komma).
Let op: na afloop van de therapie deze vier knoppen op 0 zetten.
3.1
Frequentie Therapie
Voor het toepassen van de Frequentie Therapie zet u de Bioptimator 1 aan en de
'Modul power’ knop uit. Aan de hand van de indicatielijst stelt u met behulp van de vier
knoppen, aan de voorzijde van het apparaat, de juiste frequentie in. Deze frequentie
wordt met behulp van de handelektrode met de rode kabel en de stekker in de rode
stekkerbus naar de patiënt geleid.
Let op: vrouwen elektrode in de rechter hand, mannen in de linker hand.
De behandeltijd is 7 minuten.
Het is ook mogelijk de frequentiespectra op een informatiedrager over te zetten, door
de informatiedrager op rechter ‘Out’ plateau te plaatsen. De tijdsduur voor de
overdracht is ongeveer 3 minuten. Stel altijd eerst nauwkeurig de frequentie in, plaats
de informatiedrager op het ‘Out’ plateau of plaats de chipkaart in de gleuf en zet dan de
schakelaar op ‘On’. Voor het optimaliseren van de therapie kunt u de methode met de
handelektrode en met de informatiedrager toepassen.
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3.2
Frequentie Therapie met bio-energetische versterking
Deze functie moduleert de frequentietherapie met bio-energie. Voor het gebruik van
deze functie wordt dezelfde porocedure gevolgd als bij 3.1, alleen de „Modul
power“ schakelaar wordt op 5 gezet. De behandeltijd bedraagt in alle gevallen 7
minuten.

Programmeerknop
Bioptimator 2
In Plateau

Out Plateau

Uitgaande kleurindicatie

Gleuf
voor
chipkaarten

Instelknop
kleuren

Aan/uit

Frequentie
aan/uit

Display
aan/uit

Frequentie
instelknoppen

Traploze
instelknop

Uitgang kleurlicht
frequentie
Uitgang
kleurlicht

Harmonisering- en frequentie therapie

Op de achterzijde zijn aansluitingen voor de zonnecel, de programmering van de
Bioptimator 2 en de ingang vanaf de PC voor vitaal frequenties vanuit de Prognos
software.
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Voorbeelden uit de Bioptimator Frequentie tabel
Hieronder vindt u een selectie uit een zeer groot aantal indicaties en toepassingen.
Pesticiden
Acaricide (tegen mijt)
*Fungicide (tegen schimmels)

81,4415
75,4141

Organisch chemische giften
Benzanthrazen
Cortison
Formaldehyde
Xyladekor 2000

59,32
77,45
76,34
26,41

Mineraalzouten
Calcium fluoratum
Natrium sulfuricum
Arsenum jodatum
Zincum chloratum

96,60
76,36
92,50
91,40

Bacteriële belastingen
Borrelia burgdorferi
Meningococcen
Streptococcen viridans

85,4352
55,4141
55,2156

Orgaan preparaten
Aorta
Arteria
Nervus facialis

55,40
65,14
58,55

Nosoden
Blaas papilloma
Dunne darm
Mamma sarcoom
Ventrikel cirrhosis

Schimmel belastingen
Actinomyces israelii
Scopulariopsis brevic.
Tryptophanum

55,44
76,22
53,42

58,44
54,38
85,23
54,45

Gist belastingen
Candida albicans
Trichosporon cutaneum

38,65
51,45

Ontstekingshaarden/toxicosen
Periproctisch abces
Acute adnexitis
Cyste kaakholten
Chronische prostatitis
Acute pulpitis
Wortelkanaalbehandeling
Tandfistel

79,45
59,45
75,35
69,58
99,28
95,35
51,44

Symptomen/ziekten
Eczeem
Libidoverlies
Migraine
Soor
Cystitis

75,48
76,70
85,72
85,55
69,66

Kinderziekten
Angina follicularis
Mazelen
Rodehond
Waterpokken

55,55
72,50
35,50
59,11

Virale belastingen
Chlamydia trachomatis
Coxsackie A2
Epstein Barr
Influencinum vesiculosum
Varicella virussen

37,4525
89,3162
38,0461
45,4212
75,4263

Toxische metaalbelasting
Amalgaam
Kalium
Plumbum
Zincum

95,42
69,42
83,60
75,32

Parasitaire belastingen
Ascariden larven
Ascariden lumbricoïden
Ascariden
Trichomonaden

35,10
57,10
51,10
74,40

Konstitutie middelen
Arnica montana
Thuja occidentalis
Zincum metallicum
Sulfur

84,60
58,50
85,80
46,10

Acupunctuur relaties
Hart
Dunne darm

62,54
63,42

Homeopatische miasmen
Carcinosinum
Typhus

85,45
90,45

Homeopatische bereiding bij vegetatieve storingen
Acidum phosphoricum
95,70
Cannabis indica
Carboneum sulfuratum
79,44
Lycopodium
Tuberculinum
90,20
Zincum metallicum

75,73
55,51
68,45

Let op: de vermelde frequenties en de genoemde toepassingen zijn uitsluitend voor uw
persoonlijk gebruik met de Bioptimator bestemd. Het verspreiden van deze gegevens
onder derden in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
Meer informatie over de indicaties (lijst met 705 specifieke Hartman-frequenties) en de
toepassingen van Frequentie Therapie kunt u op aanvraag verkrijgen bij Prognos
Nederland BV.
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Onderhoud
Let op: dat indien u het apparaat langere tijd niet heeft gebruikt de accu opgeladen is.
Dit kan bewerkstelligd worden door de zonnecellen in een lichte omgeving te plaatsen.
Zorg er voor dat de ‘In’ en ‘Out’ plateaus niet met krassende voorwerpen of bijtende
vloeistoffen in aanraking komen. De plateaus uitsluitend met een zachte poetsdoek
oppoetsen. Scherm het ‘Out’ plateau met levensmiddelen folie af.
De Bioptimator verdraagt temperaturen tussen 10 en 40 graden. Het apparaat
functioneert optimaal bij kamertemperatuur.
Bij problemen wendt u zich tot uw leverancier.

Garantie
De Bioptimator heeft een garantietermijn van 1 jaar vanaf de verkoopdatum. Binnen de
garantieperiode worden storingen die het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten
kosteloos verholpen. Uitgesloten van garantie zijn krassen op de elektroden of
beschadiging door inwerkend geweld. Eigenhandig openen van de apparaten leidt tot
het vervallen van de garantie.

Prijslijst per 1 januari 2005
Bioptimator basissysteem 1
Nieuwe uitvoering 2005.
Apparaat kompleet met Harmonisatie Therapie, Licht Therapie,
Frequentie Therapie en toebehoren. Incl. Bioptimator systemen
2 en 3 alles tesamen in een degelijke koffer.................................

€ 6750,00

Bioptimator 2
therapie apparaat voor thuistherapie............................................. € 389,00
Bioptimator 3
therapie apparaat voor thuistherapie inclusief lithium
batterij en ingang voor chipkaarten...............................................

€ 419,00

Chipkaarten
per 10 stuks..................................................................................

€

75,00

Prijzen zijn exclusief 19 % BTW.
Betaling: netto bij levering of zoals overeengekomen.
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Nawoord
Met de Bioptimator heeft u een apparaat in handen met zeer veel therapeutische
mogelijkheden. De beschreven functies en instellingen, zoals oa. de behandeltijden, zijn
slechts richtlijnen. Optimale behandelresultaten verkrijgt u door de toepassingen af te
stemmen op de individuele patiënt. In combinatie met uw eigen ervaring en
behandelmogelijkheden zal de Bioptimator in veel gevallen tot een snel en goed
behandelresultaat leiden.
Behalve de beschreven toepassingsmogelijkheden zijn er nog vele andere varianten te
bedenken.
Let op: het Bioptimator systeem kan aanvullend, ondersteunend, ter optimalisatie en
preventief bij acute en chronische klachtenbehandelingen ingezet worden. De
toepassing bij bepaalde symptomen, de verdraagzaamheid, de behandeltijden en de
intensiteit zullen ten allen tijden vakkundig door de behandelaar vastgesteld moeten
worden.
Voor meer informatie:

Levering
Prognos Nederland BV
Energieweg 5
3281 NH Numansdorp
T +31(0)186 680 670
F +31(0)186 681 350
M +31(0)6 535 864 95
info@bioptimator.com
www.prognos.info
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