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Ljusbehandling hjälper världsryttare 
Den 24-28 april tävlar Patrik Kittel i världscupfinalen i dressyr med hästen 

Watermill Scandic HBC i Gothenburg Horse Show. Patriks tips till andra ryttare 

som behöver träna sina hästar regelbundet inför tävlingar är en ljusbehandling 

som påskyndar läkning av sår och inflammationer, samt minskar smärta.  

Ljusbehandlingen Biolight®, påskyndar kroppens egen förmåga att läka sig 

själv.  

Patrik behandlar sina hästar när de får sårskador, ryggont och mugg, men även sig själv 

när han har ont i ryggen, små sår eller värk i händerna med Biolight®.  

 

- När mina hästar är ömma eller stela, så märker jag att de slappnar av och njuter av 

Biolight behandlingen med ljus. Jag har märkt att behandlingen även fungerar på mig 

själv, säger Patrik Kittel, världsryttare inom dressyr.  

 

Patrik Kittel och Rolf Thiberg, Biolight, tipsar andra ryttare och hästägare om hur man 

kan förkorta läkningstiden och förebygga skador med Biolight. 

 

Patriks ljusa tips: 

1.- HÄNDER. Patrik får ibland ont i händerna vid ridningen. Orsaken kan vara att senor 

och muskler i handleden är överansträngda. När händerna får ljusbehandling påskyndas 

läkningen av inflammationen och smärtan minskar.  

 

2.- SÅR. Patrik behandlar sina små sår med Biolight. Eftersom ljusbehandling ökar 

syresättningen och cirkulationen i själva såret, läker det snabbare. När hästarna får 

sårskador behandlas de på samma sätt som människor, för en snabbare läkning.  

 

3. RYGG. Både Patrik och hans hästar får ibland ryggont. Ljusbehandlingen gör bland 

annat att cirkulationen i musklerna blir bättre. Både smärtan och spänningen försvinner i 

ryggen. Hästryggen blir mjuk och hästen lättriden. 

 

4. MUGG. Under våren kan Patriks hästar drabbas av mugg. En ljusbehandlingen utmed 

hela kronkransen gör att muggen försvinner effektivt.  

 

Biolight® gör att cirkulationen ökar i sår och muskler, den naturliga läkeprocessen 

påskyndas och kroppen återhämtar sig snabbare. 

 

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta: Pär Olausson, Biolight, tel. 

070-215 01 11 eller par.olausson@biolight.se 


