Nieuw bij Become Healthy
Er zijn weer mooie ontwikkelingen bij ons. Wij zijn continu in beweging met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en nieuwe kennis vraagt om specifieke
vaardigheden. Met trots presenteren wij een aantal nieuwe methodieken, die
inspiratie en nieuwe inzichten geven ten aanzien van het bewegingsapparaat.
Het is een prachtige aanvulling in onze praktijk, om op dit vlak ook oplossingen
te bieden, waardoor klachten verdwijnen. Hierover willen we u natuurlijk veel
vertellen. Een klein stukje informatie vindt u hieronder, meer informatie is te
vinden (via de links) op onze website, veel meer kunnen we u vertellen in een
persoonlijk gesprek, maar de beste informatie is om een behandeling bij ons te
ervaren. Daartoe nodigen wij u allen uit middels een hele mooie aanbieding die
te vinden is onderaan deze nieuwsbrief.
Wij hopen u te mogen helpen om van uw klachten af te komen.
Veel leesplezier
Marja en Frits

Reural Reset Therapy®

Neural Reset Therapy® is een recent ontwikkelde vorm van lichaamswerk
die een snelle verlichting biedt.
Bij NRT® worden zowel uw spieren als uw zenuwen en zenuwbundels
‘behandeld’. Deze techniek is zo geavanceerd, dat uw pijnlijke spieren als
het ware worden ‘gereset’: teruggebracht in de oorspronkelijke situatie
vóórdat er pijn was! U wordt gevraagd om een bepaalde spier lichtjes aan te
spannen en ik zal hieraan een combinatie van spierweerstand en manuele
trillingen geven. Dit is niet inspannend, vermoeiend of pijnlijk. Onze cliënten
staan er nog steeds van te kijken hoe het werkt en hoe snel het werkt! Maar
dát het werkt, is helder voor ze!
Klik voor meer uitleg

Dorn Therapie en Breuss Massage

De Dorn-therapie heeft als basisuitgangspunt dat veel pijnklachten
veroorzaakt worden door scheefstand van wervels en gewrichten. Die op
hun beurt weer hun oorsprong hebben in bijv. beenlengteverschil. Sommige
klachten zijn direct gerelateerd aan de scheefstand maar er bestaan ook tal
van afgeleide gezondheidsproblemen die hierdoor kunnen ontstaan.
De Breuss Massage is een hele rustige therapeutische rugmassage, die
psychische en lichamelijke blokkades goed kan oplossen. Veel
tussenwervelkolom problemen, zoals ischias, ischialgie en een chronische
hernia zijn met deze methode ongevaarlijk en goed te behandelen. Voor
acute ischialgie is dit zelfs de enige manier om te behandelen!!
In de praktijk is gebleken dat bij spanningsklachten zoals burn-out het hele
lichaam nogal heftig kan reageren, maar dat de spanning zichtbaar afneemt.
Klik voor de achtergronden

Manuele hulptechnieken

Manuele correctie is een voorbeeld
van manuele hulptechniek die
mensen met bijvoorbeeld een
Hernia Diafragmatica (middenrifbreukje) of een probleem met
de Klep van Bauhin kan
helpen. Daarnaast volgen we een
aantal basisprincipes van
spiertesten, ofwel toegepaste
kinesiologie, en manuele “quick
wins” en EFT. Bij kinesiologie wordt
zachte druk op verschillende spieren
uitgeoefend, om zo een disbalans te
achterhalen. Deze methode werkt
met het stress-reflexmechanisme
van het autonome zenuwstelsel.

EFT (Emotional Freedom
Techniques) is een korte en
makkelijk te onthouden methode om
positieve veranderingen in je leven
te bewerkstelligen.
Deze simpele technieken hebben
een sterke invloed in bepaalde
hersengebieden en vermindert in die
gebieden de te hoge prikkelactiviteit.
Het verwijdert de negatieve lading
van belastende herinneringen en
stimuleert de meridiaan banen.
Klik hier voor meer informatie.

Infrarood Warmte Therapie voor Lichaam & Geest

De Gezondheidsvoordelen van
Infrarood Warmtetherapie in een
handomdraai beschikbaar!
•
•
•
•
•

•

Infrarood warmtetherapie voor
lichaam en geest
Infrarood warmtetherapie met
een Thermomat
Stimuleert gezonde
stofwisselingsprocessen
Helpt afvalstoffen beter af te
voeren (Detox)
Versterkt en reactiveert de
functie van het
immuunsysteem
Vermindert stress en
vermoeidheid

Voor meer informatie

Become Healthy is trots op de nieuwe methodieken waar wij mee werken en daar
willen we iedereen van laten profiteren.
Daarom deze speciale aanbieding voor een RESET TRAJECT aan.
Normale prijs € 340,-

Nu VOOR € 255,Het RESET traject bestaat uit:
•
•

1 behandeling DORN therapie en BREUS massage
1 behandeling Neural Reset Therapy Boven lichaam
1 behandeling Neural Reset Therapy Onder lichaam

•

1 behandeling Bioresonantie

•

Voorwaarden:
•
•
•

Betaling vooraf van het behandeltraject
Eerste behandeling vindt plaats voor 31 maart 2019
Traject binnen 2 maanden afronden ivm het beste resultaat

