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NIEUWSBRIEF
10% korting bij aanschaf van een 5, 10 of 15 sessiekaart (gereduceerd)
15% korting bij aanschaf van een 5, 10 of 15 sessiekaart
(normaal en family)
10% korting op amber armbanden en kettingen met zilver
20% korting op alle kandelaars met metaal
10 EUR korting op alle zoutlampen
18 EUR Zwavel sulfide SPA van 22 EUR
10% korting op een cadeaubon voor de Jodium zoutgrot (normaal)
25 EUR Reflexzone handmassage van 35 EUR
Onze sessiekaarten en producten zijn ook de bestellen via onze webshop.

Gedurende ons 8 jarig bestaan zijn er veel klanten
die bij ons gekomen vanwege hun huidklachten.
Dit geldt voor zowel volwassenen als voor
kinderen. Veelal is men in behandeling bij een
specialist of Dermatoloog. Behalve het geven van
medicatie wordt er echter nauwelijks aandacht
besteed aan de oorzaak ervan. Dit kan genetisch
zijn, maar vaak heeft het te maken met het eet en
leef patroon. Stress kan bijvoorbeeld een reden
zijn. Als we om één of andere reden niet goed in
ons vel zitten kan dat zich via de huid afscheiden.
Een andere oorzaak kan het voedingspatroon zijn.
In dat geval zou het dus goed zijn als u wordt
doorverwijzen naar een voedingsdeskundige of
diëtist. U kunt er vaak ook zelf al veel aan doen om
de klachten te verminderen. Uit ervaring weten we
dat er veel producten zijn die uw huidklachten
kunnen verergeren. Daar hoeft u (of wij) geen
specialist voor te zijn. Via een paar gerichte vragen
over uw voedsel patroon kunnen wij er achter
komen of u bepaalde producten uit het dieet zou
moeten verminderen of zelfs vermijden.

Met uw hulp kunt u dus de resultaten van de Halo
therapie en onze producten nog effectiever maken en
uw leven verder veraangenamen. Voedingsproducten
die u beter kunt verwijderen uit uw dieet zijn de melk
producten. Er zijn steeds meer aandoeningen die in
verband worden gebracht met melkconsumptie. Door
de intolerantie of allergie voor melk kunnen er
huidproblemen en problemen met de luchtwegen en
het centraal zenuwstelsel ontstaan.
Bij huidproblemen zien we in de regel eczeem. Ook
als de moeder van de zogende baby melk drinkt, kan
er bij de baby eczeem ontstaan. Maar ook chronische
verkoudheden, bijholteontstekingen, bronchitis,
astma, hooikoorts, middenoorontsteking, migraine.
Ernstiger aandoeningen als schizofrenie, reuma,
diabetes bij kinderen, hart- en vaataandoeningen,
borst-, prostaat- en dikke darmkanker evenals
multiple sclerose, amyotrofische lateraal sclerose
(ALS) en het chronisch vermoeidheidssyndroom zijn
soms te voorkomen of te verbeteren door melk uit
het eetpatroon te schrappen.

