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Hoe je je gezondheid en vitaliteit kunt ondersteunen - door je microcirculatie te verbeteren
Doel van het evenement
Laten zien dat een goede microcirculatie een onmisbare voorwaarde is voor een
goede gezondheid, en hoe verstoringen in de microcirculatie samenhangen met een
veelheid aan klachten. Je krijgt o.a. inzicht in de onderzoeksresultaten van Prof. Dr.
med. Rainer Klopp van het Instituut voor Microcirculatie te Berlijn, en in hoe je
eenvoudig je microcirculatie kunt verbeteren.
Beschrijving
Veel lichamelijke klachten worden veroorzaakt door of gaan gepaard met een slechte
doorbloeding in de fijnste bloedvaten van ons lichaam, de zogenaamde
microcirculatie. Die zorgt ervoor dat alle cellen in ons lichaam zuurstof en voeding
krijgen en dat afvalstoffen worden afgevoerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat de microcirculatie het belangrijkste deel van de totale doorbloeding
is en voor het immuunsysteem een belangrijke rol speelt. Onze moderne Westerse
leefstijl zet de microcirculatie echter onder druk, en daarmee de gezondheid en
vitaliteit van het gehele organisme. In deze lezing worden de werking van de
microcirculatie en hoe deze te verbeteren inzichtelijk gemaakt.

Vereisten
Deze presentatie is gericht op alle gezondheidsbewuste en in gezondheid
geïnteresseerde mensen, die stappen willen maken op het gebied van preventie,
regeneratie en prestatieverbetering.
Het kan ook een eerste kennismaking zijn met een product waarmee je (extra)
inkomen kunt verwerven door mensen in je omgeving te helpen op een manier die
hun leven positief kan veranderen.
De wetenschappelijke onderbouwing van de fysische vaattherapie van Bemer komt
aan de orde, en er is alle ruimte om je gezondheidsvragen te stellen.
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REFERENTEN
Sonia van Nispen is orthomoleculair
therapeut. Zij wil gezondheid vooral
herstellen en behouden door de juiste
voeding en leefstijl, en zo nodig de inzet van
supplementen.

