meerdaags detox reinigingsdieet
« gebaseerd op de laatste
voedingsinzichten
«

deskundige begeleiding met
persoonlijke adviezen

Detox....
Misschien heb je al wel eens van detox
of gehoord of een aantrekking gevoeld
of al enige ervaring.
Wat is detox? Zou het iets voor jou
kunnen zijn, zou het voor jou nodig
zijn, heb je er baat bij?
Detox is een afkorting van detoxificatie,
ook wel ontgifting of ontslakking
genoemd. Tijdens een detox reinig je
de organen in jouw lichaam waardoor
er weer een optimale doorstroming
mogelijk is. Deze opruimbeurt staat
aan de basis van het behoud of herstel
van je gezondheid.

Voor wie?
Ben je vaak verkouden, vermoeid, niet
helder in je hoofd? Heb je last van een
onfrisse adem, lichaamsgeurtjes, sterk
ruikende ontlasting of urine, heb je
overgewicht? Kom je 's ochtends
moeilijk op gang, ben je vaak
geirriteerd, zit je vol met emoties en
gedachten?

Wat mag je verwachten van
Detox JeZelf?
Loslaten van overtollig gewicht.
Verbetering van je spijsvertering.
Je krijgt meer energie, je gaat je fitter
voelen.
Je gaat je meer ontspannen voelen met
een beter humeur.
Je krijgt meer zicht op wie je bent en
wat je doelen zijn.

Praktisch
Maak een afspraak voor een intake/
eerste consult bij het Centrum voor
Natuurgeneeswijzen.
Afgestemd op uw klachten bieden wij een
meerdaags detox reinigingsdieet en
deskundige begeleiding.

Kosten
twee consulten van elk € 70,-.
Extra consult eventueel in overleg.
Als u gezondheidsklachten heeft
vergoeden de meeste zorgverzekeraars
€ 45,- per consult, dat betekent dat
Detox JeZelf je € 50,- kost als je een
aanvullende verzekering hebt.
Het dieet bestaat uit producten die in
de gewone supermarkten verkrijgbaar
zijn.

Vragen?
Heb je vragen neem dan gerust contact
met ons op!
Als onze voice-mail aanstaat omdat wij
aan het werk zijn spreek dan een
boodschap in zodat we je kunnen
terugbellen.

