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UITNODIGING
ZOMER-evenement BEMER meets MEDICAL

HTTPS://DR-VANBAKEL.BEMERGROUP.COM

DATUM
24.08.2019
TIJD
15h tot 17h (Inloop 14.30h en na 17h afsluitende borrel)
AANMELDING TOT
23.08.2019
TAAL
NL

Hoe belangrijk is goede "Microcircuatie" ?
"Fysische vasculaire therapie BEMER ©"
Doel van het evenement
Als BEMER-team in Nederland zijn we trots dat de arts Dr. Med. Ralph Burger (Head
of BEMER Medical) bereid is om Nederland te bezoeken en in een bijzondere
presentatie te laten zien hoe belangrijk Microcirculatie is voor onze gezondheid en
wat de BEMER therapie daarin kan betekenen.

Beschrijving
Chronische klachten en aandoeningen bedreigen ons gezond zijn, daarom is een
goede doorbloeding van het hart- en vaatstelsel essentieel voor het behouden van
een goede gezondheid.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat juist de microcirculatie het belangrijkste
deel van de doorbloeding is.
Uitleg over de doorbloeding, wat microcirculatie is, hoe het werkt, hoe BEMER het
beïnvloedt, hoe de BEMER toepassing eruit ziet en welke mogelijkheden het heeft,
zijn onderdeel van deze voordracht. De presentatie wordt ondersteund door unieke
opnamen van microcirculatie.

Vereisten
Iedereen is welkom om met gasten, dit bijzondere ZOMER evenement bij te wonen.
Neem na afloop ook de gelegenheid om bij een gezellige en uitgebreide borrel na te
praten op de mooie locatie van de Soester Duinen.
De presentatie vindt plaats in het Engels, maar voor simultaan vertaling zal worden
gezorgd.
Voor het beantwoorden van al uw vragen staan na afloop voor u de BEMER-sprekers
en eventuele regionale BEMER Partners ter beschikking.
ENTREE is € 20,- p.p. (incl. borrel/ lekkere hapjes) ! AANMELDING in BEMER.net en
BETALING vooraf is verplicht. Betaling verloopt via de website "Eventbrite". Dit kan
via de link https://bit.ly/2S9NBdm
Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld snel aan !
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