GEZONDHE DSTRA ECT
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GEZONDHE DSTRA ECT
Heb jij langdurige klachten als darmklachten,
prikkelbare darm, hormonale klachten, huidklachten,
migraine, hoofdpijn, fertiliteits problemen, ziekte van
Crohn, eczeem, psoriasis, etc. waar je geen antwoord
op kunt vinden?
Dan is het gezondheidstraject iets voor jou. In dit
traject gaan we samen op zoek naar de oorzaak van
jouw klachten en werken we op deze manier op een
duurzame wijze aan jouw herstel. Dit traject is
persoonlijk op maat en duurt gemiddeld 6 maanden
waarbij jij maandelijk contact hebt.

Ik werk met laboratoria onderzoek wat ons veel
nuttige informatie geeft. Zo kunnen we gericht en zo
efficiënt mogelijk de oorzaak van jouw klacht vinden.
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Iedereen is uniek en ieder lichaam werkt weer anders. Zo is
ook elk traject uniek en persoonlijk. Om deze reden spreek
ik je vantevoren graag persoonlijk door middel van een kort
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zo kan ik je informeren
waar nodig en kunnen we jouw verwachtingen bespreken.

1.

Vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek

2.

Uitgebreid intake consult van 60-90 minuten

3.

Afname labonderzoek

4.

Doornemen uitslag(en) + persoonlijk plan op maat

5.

Start therapie

6.

Maandelijks consult 45 minuten

7.

Afronding traject

NVESTER NG
Het traject kost gemiddeld

€ 2.000

(totaal incl.

consulten, onderzoeken en suppletie)
Je betaald per factuur die je per mail ontvangt na
elk consult.
De exacte investering verschilt per persoon
afhankelijk van de duur van het traject, de nodige
onderzoeken en de hoeveelheid
gezondheidsklachten.
Gemiddelde duur van het traject is min. 6
maanden.

Er is niks zo persoonlijk als jouw gezondheid. Om deze
reden plan ik graag van te voren een
kennismakingsgesprek in. Zo kan ik jouw situatie en
mijn werkwijze bespreken.

Boek hier direct jouw kennismakingsgesprek

nfo@gabyvanwaa .nl . www.gabyvanwaa .nl

