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ADV ES PAKKETTEN
Jouw ondersteunen en jouw gezondheid optimaliseren is mijn grote missie!
Om deze reden start ik altijd met een uitgebreid intakegesprek om jouw huidige
situatie en gezondheid in kaart te brengen.

Ik werk daarom ook veel met laboratoria onderzoeken wat mij belangrijke informatie
geeft, waardoor ik zo gericht en efficiënt mogelijk jou kan
ondersteunen en adviseren.
Tijdens dit traject zet ik op maat gemaakt voeding-, leefstijl en suppletie adviezen in.

Deze pakketten geven een inzicht in wat er oa. mogelijk is.
Maatwerk blijft voor mij centraal staan binnen mijn praktijk
en er kunnen dan ook altijd persoonlijke aanpassingen gemaakt worden.
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V TAM NEN & M NERALEN
CHECK
Heb jij het idee dat je bepaalde te korten hebt
opgelopen of vind jij het belangrijk om je lichaam zo
optimaal mogelijk te voeden en ben je benieuwd of je
goed zit betreft voeding en suppletie. Dan is dit
pakket iets voor jou. Binnen dit pakket checken we de
waardes van vitaminen, mineralen en vetzuren.

Inclusief
Intakegesprek 60 min.
Waarden check van vitaminen, mineralen en
vetzuren
Vervolg consult om uitslagen en adviezen te
bespreken

€ 398,-

WOMAN SUPPORT
Als vrouw kunnen we soms veel van onszelf vragen, en
misschien merk je bij jezelf dat je steeds meer uit balans
raakt. Je voelt je vermoeid, onrustig, neerslachtig gevoel,
maag- darmklachten, stemmingswisselingen, een
onregelmatige cyclus en hebt het vaak koud.
In dit pakket zoeken we door middel van lab-onderzoek uit
waar je lichaam uit balans is geraakt om zo gericht en
efficiënt de balans weer terug te krijgen zodat jij weer fit
en energiek in het leven kunt gaan staan.

Inclusief:
Intakegesprek 60-90 minuten
Darmcheck dmv faeces onderzoek
Check belangrijkste waardes vitaminen/mineralen
Onderzoek vrouwelijke hormonen
Schildklier waarden onderzoek
Voeding-, suppletie- en leefstijl advies
Vervolg consult om uitslagen en adviezen te bespreken

€ 973,-
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DARMSCREEN NG PLUS
Heb jij regelmatig last van een opgeblazen gevoel,
winderigheid, obstipatie, het idee dat je vertering
niet helemaal lekker verloopt. Binnen dit pakket
gaan we gericht met faeces onderzoek op zoek naar
de oorzaak. Zo kun je gericht door aanpassingen
binnen je voedingspatroon deze klachten aanpakken
en is er vaak op korte termijn al veel verlichting
merkbaar.

Inclusief
Intakegesprek 60 min.
Faeces onderzoek
Check belangrijkste waarde vitaminen/mineralen
Voeding-, suppletie- en leefstijl advies
Vervolg consult om uitslagen en adviezen te
bespreken

€ 725,-

CONTACT
Er is niks zo persoonlijk als jouw gezondheid. Om
deze reden plan ik dan ook graag van te voren een
kennismakingsgesprek in. Zo kan ik jouw situatie en
mijn werkwijze bespreken en je tijdens dit gesprek
adviseren welk traject het meeste aansluit op jouw
hulpvraag.

Boek hier direct jouw kennismakingsgesprek in

Disclaimer: De bovenstaande prijzen zijn een gemiddelde en geen vaststaande prijzen. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld andere
onderzoeken beter aansluiten op jouw persoonlijke situatie waardoor de totaal prijs veranderd.
Prijzen zijn exclusief suppletie.
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