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Even voorstellen

In het voorjaar van 2010 ben ik voor mezelf begonnen,
als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut.
Dankzij mijn passie, durfde ik dit avontuur aan te gaan.
Ik heb er geen seconde spijt van gehad.
Ik vind natuurlijke gezondheid heel belangrijk en wil hier
mensen graag bij helpen.
Want gezond zijn is immers veel meer dan niet ziek zijn!
Conny van der Ree - Baartmans

Wat is de i-Health methode?

I-Health is een geavanceerd systeem voor meridiaananalyse en frequentie-therapie. Het is een methode
die u informeert over uw vitaliteit en gezondheid. Deze
methode ondersteunt het menselijk lichaam door inzet
van effectieve elektronische middelen.
Na de meting kunnen we onder andere zien:
• of u wel of geen energieblokkades heeft;
• of u een lage of een hoge vitaliteit heeft;
• of uw handelen voornamelijk emotioneel gericht is;
• of u te weinig ontspanning neemt;
• of u een indicatie voor burn-out heeft;
• of er mogelijk sprake is van verzuring, ontstekingen
of belastingen.

Voor wie is de i-Health methode
van belang?
Voor ieder mens, die het serieus neemt met zijn
gezondheid. Niet alleen de huidige toestand van uw
gezondheid is belangrijk, maar ook de gevaren die uw
gezondheid in de toekomst bedreigen. Deze kunnen
opgespoord en aangepakt worden.
De i-Health methode maakt een duidelijk onderscheid
tussen lichamelijke (fysieke) en psychische klachten.

Lichamelijke klachten kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

slapeloosheid;
oververmoeidheid;
virussen;
parasieten;
huidklachten;
bacteriën;
langdurige griep;
gewrichtspijn;
gewichtsklachten;
COPD etc.

Psychische klachten (problemen met een
eventuele psycheemotionele achtergrond)
kunnen zijn:
• concentratieproblemen;
• depressieve klachten;
• fobische klachten, zoals angsten, paniekaanvallen
etc.

Waarom i-Health therapie?

Voedselintoleranties en andere overgevoeligheden
hebben allen een negatief effect op de gezondheid.
Ze beïnvloeden uw vitaliteit en beperken soms zelfs
voor langere tijd uw functioneren. Onze behandelwijze
is bij uitstek geschikt voor het snel opsporen en het
elimineren van allergieën en voedselintoleranties. Zeker
90% is te verhelpen met onze energetische methode.

Er zijn verschillende scans

Met de scans wordt gezocht naar specifieke klachten
zoals hart-, rug-, en hormoonklachten, voedingsproblemen en allergieën. Daarbij wordt duidelijk aan
welke behandeling het lichaam het meest behoefte
heeft. Een zeer effectieve manier om virussen, bacteriën
en schimmels te ontdekken en te behandelen. Goede
behandelresultaten worden onder andere bereikt bij de
ziekte van Lyme, Pfeiffer en eczeem.
Ook de doorbloeding van organen en weefsels verbeterd.
Wordt bij veel chronische klachten ingezet zoals bij een
whiplash en posttraumatische dystrofie.

Kleurentherapie

Lichtsterkte, lichtkwaliteit en kleuren beïnvloeden via
de ogen en de huid de groei, vitaliteit, incasserings- en
aanpassingsvermogen, weerstand, stemming, slaapwaakritme enz.

Magneetveldtherapie

Maakt gebruik van pulserende magneetvelden, die
trillen op frequenties die overeenkomen met de frequenties van onze eigen cellen. Daardoor stimuleert
magneetveldtherapie het zelfgenezend vermogen van
het lichaam.

Voedingstherapie & dieetadvisering
op maat
Heeft u overgewicht, ondergewicht, energiegebrek of
mist u vitaliteit? Zoekt u een methode voor verbetering,
die voor u persoonlijk is? Neemt u dan contact met mij
op. U kunt ook contact met mij opnemen voor begeleiding bij (voedingsgerelateerde) klachten, zoals:
• diabetes;
• maag- en darmklachten;
• COPD;
• migraine;
• hoofdpijn;
• glutenintolerantie etc.

Overige werkvormen Reebalance
• cognitieve therapie
• gewichtscoach (zowel in groepen als
individueel)
• kindercoaching
• reflexologie
• welzijnscoach

Afspraak maken?

Neemt u dan contact met mij op via mobiele
telefoonnummer 06 - 20 98 73 51 of via e-mail
ree.balance@online.nl.
Conny van der Ree - Baartmans

