De waarborgen van doeltreﬀendheid

Gecombineerde licht-& relaxatietherapie
Fabricage in een high-tech laboratorium

De certiﬁcaten
Gedurende meer dan 20 jaar, is de PSiO technologie met groot succes gebruikt in de ziekenhuizen met name om de stress te verminderen
bij locale verdoving, in de verkoeverkamer en in
slaapklinieken.
NASA heeft recent PSiO aangekocht om zijn
doeltreﬀendheid te testen voor het regelen van
het tijdsverschil en het beheersen van de stress
bij de astronauten Om meer te weten over de
clinische ervaring, de wetenschappelijke studies
over lichttherapie en het relaxerend eﬀect dat de
PSiO induceert, gaat u naar www.psio.com.

Gebruik zonder gevaar
Anders dan bij medicijnen, heeft deze methode
gedurende meer dan 20 jaar bewezen dat er
geen enkel bijverschijnsel optreedt. PSiO heeft
bovendien het certiﬁcaat ontvangen van totale
onschadelijkheid voor de ogen van het " Laboratoire National Français de mesure ( LNE ) ".

Buiten de ISOnormeringen heeft PSiO ook de CE,
CE MEDICAL en FCC (geen enkele uitstraling van
electromagnetische golven) certiﬁcaten verkregen.

De duurzaamheid
Uw PSiO is ontworpen om lang mee te gaan. Het
downloadplatform staat U toe om uw PSiO behandelingen te actualiseren, zelfs na verschillende
jaren. Uw verpakking is zodanig ontworpen dat ze
kan dienen als de bewaardoos voor uw PSiO.
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PSiO is de eerste
lichttherapie-bril, uitgerust
met een MP3 speler, die
audiovisueel lichtstimulatie
combineert met muziek of
relaxatie door stemmen.

U komt één van de volgende problemen
tegen :

Continu of gepulseerd licht ?

• Slaapstoornissen
• Chronische vermoeidheid & depressie
• Intellectueel overwerkt

Gebruik van de PSiO
Men kan de PSiO 1 tot 3 keer per dag gebruiken :

Voor welke aandoeningen is PSiO het
antwoord ?
Heeft U slaapproblemen ? Bent U vermoeid, of
soms zelfs depressief ?
Dan biedt de PSiO technologie U de eenvoudige, eﬃciënte en innoverende oplossing om
Uw wel-zijn terug te vinden.
Afhankelijk van het moment van de dag en de
behoefte, zijn de behandelingen aangepast in functie van ritmes, kleuren, en eventueel relaxerende
boodschappen.

Voornaamste aanwijzingen
PSiO kan altijd gebruikt worden telkens U de behoefte aan ontspanning of recuperatie voelt.

1. Ochtendbehandelingen (positieve voorstellingen)
Dankzij het juiste licht zal U veel eﬃciënter
ontwaken en U kan de dag aanvatten in volle
vorm dankzij de positieve voorstellingen in uw
PSiO.
2. Namiddagbehandelingen (muziek)
Dit zijn echte turbo-siësta's. Zij geven een
snelle recupererende break in muziek naar
keuze die tegelijk de geest stimuleert. Het
resultaat? Je bent weer vol energie !
3. Avondbehandelingen (relaxerende stemmen)
De gepulseerde kleuren, die samengaan met
stemmen en muziek stoppen het gepieker en
brengen de geest op een natuurlijke wijze tot
rust: het is het ideale alternatief voor slaapmiddelen.
N.B. : Bovenop de reeds vooraf op uw PSiO
geladen programma's, kunt U nog een honderdtal
andere behandelingen downloaden op uw PSiO.
Bekijk de catalogus op www.psio.com.

De voordelen
Dankzij de behandelingen met de PSiO, zijn de
voordelen :
• Gemakkelijk inslapen en rustig doorslapen
• Het goede humeur terugvinden
• Sneller recupereren
Recuperatie op een parkeerplaats

De behandelingen met « gepulseerd licht »
stoppen het negatieve gepieker. Ze zijn dus
bij uitstek aanbevolen voor slaapproblemen of
stress.
De behandelingen met « continu licht » worden
dikwijls gebruikt om seizoensgebonden depressies te verdrijven.

Ogen open of gesloten ?
Zelfs met gesloten ogen, geraakt het licht door
de oogleden. Toch is het volgende aanbevolen :
• Ochtend : open ogen tijdens de behandelingen
die bedoeld zijn om goed wakker te worden (visualisaties die geleid worden door stemmen).
• Namiddag : ogen open of gesloten, voor behandelingen die ontworpen zijn om een break
te nemen (turbo-siësta) muziek.
• 's Avonds : gesloten ogen voor de behandelingen die zijn ontworpen om in uw ligzetel of
bed beluisterd te worden voor het slapen gaan
(relaxerende stemmen).

