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Nieuwsbrief Suus Lichaamstherapie

Het einde van het jaar is ook een tijd
om uw aanvullende zorgverzekering te
checken, zeker nu hier door sommige
verzekeraars vergaande veranderingen
in zijn aangebracht! Er is zelf een
petitie gestart voor behoud van de
huidige vergoedingen, omdat complete
behandelmethoden door een aantal verzekeraars zijn geschrapt. Zie in bijgaande
link een vergoedingen overzicht van cranio sacraal therapie 2019. Voor neurale
integratie is geen overzicht beschikbaar en is het dus aan te raden om dit zelf na te
gaan bij uw (nieuwe) verzekeraar.
Verder gaan de nieuwste blogs in deze nieuwsbrief over een falend
immuunsysteem, Alzheimer, pijn en wordt uitgelegd hoe lichaamstherapie werkt.

Een APK voor het lichaam
Vindt u het lastig om thuis of aan vrienden uit te leggen hoe lichaamstherapie werkt,
dan raad ik u aan om het volgende artikel verschenen in For YOU magazine te
lezen en de korte video te kijken waarin uitgelegd wordt hoe neurale integratie
werkt, zodat u het niet per se zelf hoeft uit te leggen. Ik wens dat de video en het
artikel een en ander duidelijker maken.

Video uitleg
Wat is neurale integratie?
In bijgesloten video wordt kort
uitgelegd wat neurale integratie is.
Zie a.u.b. voor meer informatie:
LEES MEER

Lichaamstherapie:
dé APK voor je lichaam!
Zie artikel in For You magazine
LEES MEER

Falend immuunsysteem
Uit onderzoek van meerdere onderzoeksgroepen blijkt dat
een falend immuunsysteem bijdraagt aan de ontwikkeling
van Alzheimer. Een nieuwe oorzaak van Alzheimer lijkt dus
gevonden.
LEES MEER

Alzheimer
Onderzoek toont nu aan dat het geheugen en het
gedrag kan verbeteren door het eten van een dieet
met selenium.
In paranoten zit veel selenium.
LEES MEER

Pijn en afleiding
Hoe communiceer je met kleine kinderen over hun pijn als taal
nog niet volledig ontwikkeld is?
LEES MEER

CONTACT
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 0637311669 of via emailadres:
info@suuslichaamstherapie.com Tot ziens.
ROUTEBESCHRIJVING

Ervaringen
Benieuwd naar ervaringen klik dan op bijgaande video of als u
zelf een review wilt schrijven klik dan op ervaringen.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@suuslichaamstherapie.com toe aan uw adresboek.

