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Presentation
av HEL
Concept
Vi har en passion för hästar och har arbetat
med hästar i många år. Vi arbetar med att
stödja ryttare och tränare för att optimera
hästens hälsa och prestation.
Genom åren har vi sett ett ökat behov av
infraröd värme och färgljus. Metoden med
infraröd värme och färgljus för hästar ökar
alltmer och vi har själva upplevt hur hästar
kan tillgodogöra sig terapin. Både ryttare
och tränare får viktig kunskap om hästens
välbefinnande och prestation.

Erfarenheten av metoden lade grunden till
att vi bildade HEL Concept (Häst Energi
Ljus Concept) 2020.
Vi ser fram emot att presentera de
möjligheter som HEL terapin erbjuder
och ge dig den utrustning och kunskap
du behöver för att lyckas i den moderna
hästsportvärlden.
Vår personliga och anpassade service finns
för att din häst ska få en bättre hälsa. Vi vet
att erfarenhet är den bästa läraren.
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Fördelarna med
infraröd värme och
färgljusterapi
Kombinationen av värme och färgljusterapi är en gammal och beprövad form av läkning.
Tillsammans kan de ersätta de vanligaste terapimetoderna och ge support till en mängd
olika tillstånd. Metoden med IR (infraröd) värme och färgljusterapi är att man applicerar
de icke-invasiva frekvenserna av olika färgade lampor på områden för att stimulera
läkningsförmågan.
Genom att använda dessa metoder via vår CEL Station
(Colour Energy Light Station), en kombination av modern
design och funktionalitet för att hjälpa hästar, tränger
man djupt in i cellerna som startar den naturliga
läkningsprocessen. Resultatet syns på
det fysiska tillståndet samt att det
ger ett psykiskt välbefinnande.

IR och färgat ljus
i korthet

IR

Infraröd terapi används ofta inom
det medicinska området för att
minska smärta och inflammation i
olika delar av kroppen och för att
främja cellreparation. Infraröd ljus är
säkert, naturligt, icke-invasivt
och smärtfritt.

Färgljus
Färgljusterapi har en behandlande
effekt för en mängd olika tillstånd
från kronisk smärta och depression
till immunsjukdomar. Det finns även
evidens att det kan hjälpa individer
att sova bättre och stabilisera
psykiskt välbefinnande.

Användningen av terapin kan leda till:
Teknik driven av

• Accelererad sårläkning

• Minskad återhämtningstid efter skador

• Avgiftning

• Minskad inflammation

• Balansering av hormonsystemet

• Minskad psykisk stress

• Förbättrad cirkulation

• Minskad muskelspänning

• Förstärkning av immunsystemet

• Reglering av metaboliska funktioner

• Minskad ansamling av mjölksyra
(som resultat av ett aktiverat
lymfsystem)

• Smärtlindring

Modell av CEL Station i praktiken
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Ett innovativt produktpaket som är anpassat
perfekt för dig

Varför är det bra
att använda IRoch färgljusterapi?

Bucher Coaching Systems erbjuder en serie program som är viktiga för biokommunikation
eller medvetenhetsmedicin. Bucher Coaching System används av alternativa praktiserande
läkare, naturläkare, sjukgymnaster, såväl som personliga tränare, livcoacher samt konsulter.
Radionics (mer känt som elektromagnetisk terapi) används som kartläggning av morfeiska
(en grupp av celler som reagerar på elektromagnetiska signaler). Valda Bucher-produkter
används i kombination med CEL Station och kan integreras till hästarna.

Här kommer ett axplock av några kunders erfarenheter:

Utvalda produkter:

Med denna produkt kan du testa, övervaka,
balansera och harmonisera hästens vitala
energier. Ryttare och tränare kan logga
information från andra applikationer tex
akupunktur, homeopati med flera så att
terapihistoriken blir tillgänglig på ett och
samma ställe. Detta gör det enklare för
tränare och ryttare att få en mer detaljerad
bild av hästens fysiska och mentala tillstånd.
Genom denna process kan svagheter
identifieras som ger dig möjlighet att fatta
välgrundade beslut om träning och skötsel.

Bucher Color Apps används tillsammans med
CEL-stationen och möjliggör en stor variation
av färgljusterapi. Programmet hjälper dig att
arbeta med specifika problemområden för
din häst som du redan känner till.

“Den största skillnaden jag märkte sedan jag började använda infraröd värme och ljusterapi är
att hästarna känns mjukare och smidigare i kroppen. Tidigare såg jag dem vara styvare i början
av träningen. IR och färgljus behandlingen har ofta hjälpt oss att känna igen starten eller en
pågående infektion. Det har gjorde det möjligt för oss att ge hästarna en paus innan tävlingar
för att förebygga mindre bra resultat. Min känsla är att hästarna själva känner sig friskare när de
regelbundet behandlas med IR & färgljusterapi. Vi har kontinuerligt använt behandlingen i över
ett år nu och det har utan tvekan minskat vår veterinärkostnad med minst 50%. Efter att ha
behandlat samma häst under en längre tid kan jag säga att jag kan vara ganska säker på om jag
kan öka eller bör minska träningen och hur nära hästen är till sin ideala form.”
Christian Månsson

Stall Christian Månsson, Trav, SE

“Jag är veterinär physiotherapist och har
arbetat med galopp och tävlingshästar i över
20 år. Under de senaste 18 månaderna har jag
behandlat hästarna med IR & färgljusterapi.
Det har varit en häpnadsväcknade skillnad
med regelbunden användning av metoden till
prestationshästarna. IR och ljusterapi hjälper
till att öka den vaskulära effekten (cirkulation)
genom att öka bildandet av nya kapillärer vilket är avgörande för att ersätta skadade
blodkärl och påskynda läkning. Detta är
viktigt för att hålla hästarna i bästa fysiska
prestation.”
Rebecca Faulconbridge

VPhys MIRVA, Warwickshire, UK

“Vi har använt IR & färgljusterapi
regelbundet på våra hästar i mer än 4
år. De viktigaste observationerna för
oss är att hästarna verkar bibehålla god
hälsa, har färre skador och förbättrad
prestation. Det är också anmärkningsvärt
hur mycket starkare de verkar vara i
sitt immunsystem. Det har förekommit
många smittsamma samt en hel del
infektionssjukdomar lokalt under de
senaste åren, men våra hästar har inte
haft några sjukdomar när vi använt IR &
färgljusterapi regelbundet.”
Fiona Dunning

Ashbourne International, Showjumping, UK

“Vi har färre skador och kan förebygga skador i ett tidigare skede, vilket har resulterat i
betydligt lägre veterinärkostnad. Hästarna är mjukare och mer flexibla i sina muskler, vilket
har resulterat i ett längre steg på de flesta hästar.”
Christer Otterström
Victory Racing Stable, Trav, SE

IR värme & Färgljus terapi ger ryttare och tränare support i alla discipliner för att maximera hästens prestationsförmåga.

Utbildning och support ingår i priset de första sex månaderna.
Vi hoppas att vi får möjlighet att presentera programmet för dig.
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Golv
Det
gummigolv
som
används
är
ljuddämpande och lätt att underhålla och
liknar det som finns i hästsläp. Det finns
också en dränering inbyggd i det högra bakre
hörnet. En anslutning för avlopp förbereds
på utsidan av containern.
Ventilation
Friskluftventilation kommer att placeras vid
dörrarna i båda ändarna av containern. En
evakueringsfläkt med hastighetsreglering
placeras nära taket mitt på höger sida för
extra ventilation.

Väggar
Väggarna kommer att vara ljuddämpande
och brandsäkra. Ett fönster placeras ovanför
bordet i mitten på vänster sida.
Isolering
För att säkerställa värmeregleringen inuti
containern kommer isolering installeras i
väggar, golv samt tak.
Interiören
I grundutrustningen ingår ett barbord och
två stolar, ett ”trinettkök”, skåp för skrivaren,
en hylla för extramaterial och ett utrymme
vid det vänstra bakre hörnet för förvaring.

Dörrarna
Lättmanövrerade dubbeldörrar kommer att
installeras på båda sidor av containern.

Hitta ett bra utrymme för
terapin

Vi vet att utrymmet kan vara begränsat och att det inte alltid
finns ett lämpligt ställe att installera CEL-stationen inne i
stallet. Vi kan alltid hitta en lösning. Det som behövs är ett
torrt och isolerat utrymme för stationen. Varje del av våra
stationscontainrar har konstruerats så att det ska bli praktiskt,
funktionellt, säkert och bekvämt. Vi använder slitstarka och
hållbara material för att det ska vara snyggt och hållbart
över tid. Varje lösning är skräddarsydd och anpassad för varje
kunds personliga smak och behov.

Allt du behöver tillhandahålla:
• Ett jämt utrymme som mäter 8,6m x 2,6m, helst grus
• En 32amp kraftledning (3 fås)
• Vattentillgång (Om detta inte är möjligt kan containern utrustas med en pump)

Modell av skräddarsydd
container för CEL Station

Här presenteras en del exempel på hur vi kan lösa problemet
med utrymme med en container.
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Kundsupport från
start till avslut
Våra paket erbjuder två servicenivåer och ger kundsupport från start till avslut.
Vi säkerställer att din utrustning och CEL Station alltid fungerar som den ska utifrån
dina behov.

Baspaketet
(obligatoriskt)

√ 24/7 IT support
√ 24/7 helpdesk för alla frågor angående programvara och råd
om hur du optimerar din hästs välbefinnande

Stefanie Egger

Kommer ut och ger dig praktisk, personlig hjälp som ger
dig möjligheten att använda
utrustningen på bästa sätt.

Mikaela Wright

Svarar 24/7 på eventuella
frågor eller diskussioner
om resultat.

√ Basunderhåll för att täcka en årlig servicekontroll
av en av våra tekniker

Vi hjälper dig och
din häst

Personligt servicepaket
(tillval)

√ Baspaketet

PLUS
√ Ett månatligt personligt besök från en av våra högt kvalificerade teammedlemmar

Precis som alla idrottare behöver hästar
stöd för att maximera sin prestation.
Är du intresserad av att lära dig mer om hur
IR- och färgljusterapi kan hjälpa dig, tveka
inte att kontakta vårt team.
E-post: info@helconcept.com
Mobil (Sverige): +46 73-3620173
(pratar engelska och tyska)

Mobil (Österrike): +43 664 7884777
(pratar engelska och tyska)

Mobil (Storbritannien): +44 7851 861260
(pratar svenska och engelska)

Inkluderat i inköpspriset får du inte bara ett kostnadsfritt 6-månaders personligt
servicepaket utan också tre dagars installationsutbildning på plats för både CEL Station
och din valda programvara.
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HEL Concept AB
Tönnersjö 747
305 97 Eldsberga
Sverige
www.helconcept.com

