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MEDISALT AKTIE VAN DE MAAND MEI!
Gereduceerde tarief
10% korting bij aanschaf van een 5,10 of 15 sessiekaart

Normaal tarief
15% korting bij aanschaf van een 5,10 of 15 sessiekaart

Aan de andere kant wordt onze behoefte aan
deze belangrijke voedingsstoffen alleen maar
groter door onze leefwijze (stress) en de
belastingen uit onze omgeving.
(milieuvervuiling, straling etc.)
Ook kan het gebruik van medicatie er voor
zorgen dat er verminderde opname van
vitaminen en mineralen plaatsvindt in ons
lichaam.
Het is daarom van groot belang ontstane te
korten aan te vullen. Alleen dan kan een
lichaam optimaal functioneren en herstellen.

Orthomoleculaire geneeskunde en de zoutgrot
De (natuur) geneeskunde is er op gericht om het
lichaam te helpen bij het herstellen of in
standhouden van een gezonde situatie door het
gebruik van vitamines, mineralen geconcentreerde
voedingstoffen.
Veel aandoeningen ontstaan door te korten aan
bepaalde voedingsstoffen. Ondanks gevarieerd
eten kunnen er toch tekorten aan voedingsstoffen
ontstaan.
Enerzijds is er sprake van een afname van vitamines
en mineralen in onze voeding. Dit komt door
uitputting van de landbouwgronden, de manier
waarop gewassen tijdens de groei en na de oogst
worden behandeld en de manier waarop voeding
wordt bereid.

De zoutgrot kan u daarbij helpen. Het beschikt
over de mineralen die u nodig heeft om het
zelf herstellend vermogen van het lichaam te
verbeteren waardoor de klachten kunnen
afnemen.. Een kuur van 10 sessies kan u
aardig op weg helpen.
NATURAL HOLISTICS
De zoutgrotbehandeling (Halotherapie)
kan worden geïntegreerd als
behandelruimte via een consult van
Natural Holistics waardoor deze als
natuurgeneeskundige behandeling kan
worden vergoed door uw zorgverzekeraar!
(mits u aanvullend bent verzekerd)
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons
op via 036-5212362(M) of 06-5178878(N) of per
email info@medisalt.nl of
info@naturalholistics.nl
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