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Praktijk voor Integrale Reflexzone Therapie (studio)

Tegenwoordig hebben we met werk 
gezin en een uitgebreid sociaal leven vele 

ballen hoog te houden. Druk druk druk

Zowel zakelijk als prive kan ik een extra hand bieden door je werk uit handen te nemen.
Administratie, budget, feesten, vakanties en huishouden e.d moeten worden geregeld.

Met een knipoog naar de jaren 50 gaan we aan het werk, was het toen wel allemaal zo perfect?

Workshop Organiseren kun je leren:
Welk type ben jij? Hoe ziet jou perfecte huis eruit?  Wat verwacht je van jezelf en je gezin?

Start:  7 april van 9 uur tot 11.30 uur en
           10 april van 19.30 uur tot 21.30 uur

Kom naar deze kennis-makings workshop en maak kennis met de regelmaat.

4 tal vervolg workshops waar we mee aan de slag gaan met:

• Opruimen ( eenvoudige basis tools voor een goede indeling en overzicht)
• administratie
• Budgeteren

• agenderen (time-management)

Inschrijving per module mogelijk a 29,95 aan anja@deregelmaat.nl  korting bij alle modules.
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www.depedischure.nl

U ziet er graag goed uit.

De dagelijkse zorg voor uw uiterlijk vindt u heel gewoon. 

Maar hoe zit dat met uw voeten?

Wanneer krijgen die de aandacht?

Pas als de nagels pijnlijk zijn, het eelt branderig 

voelt of de likdoorn steekt?

Met een goede en regelmatige verzorging van uw 

voeten zijn deze problemen te voorkomen.

Als gediplomeerd pedicure kan ik u daarbij helpen!

U bent van harte welkom in mijn praktijk, gevestigd 

op de begane grond.

Gecertifi ceerd voor diabetes- en reumapatiënten

(vraag om vergoeding aan uw zorgverzekeraar)

www.depedischure.nl

Herstel van disbalans
Drs. Debby Beck-Pex is werkzaam als 
Natuurgeneeskundig Therapeut bij 
Praktijk Orthobalance in Havelte. 

In mijn praktijk combineer ik verschillende behan-

delvormen waaronder hormonaal advies, ortho-

moleculair voedingsadvies, Emotional Freedom 

Techniques (EFT), Bio Fotonen Resonantie (Asyra 

PRO) en doe ik Levend Bloed Analyses. Afhankelijk 

van de klacht en de doelstelling waarvoor iemand 

komt kan zo worden gekozen uit het beste wat de 

verschillende behandelvormen te bieden hebben. In 

overleg met de cliënt wordt er een behandelplan op 

maat gemaakt die specifiek bij de mogelijkheden en 

omstandigheden van de cliënt aansluit. 

Mensen van alle leeftijden komen met velerlei 

gezondheidsklachten bij mij terecht.

Bij een eerste consult maak ik vaak gebruik van de 

Asyra PRO, een apparaat dat energetische metingen 

maakt van de organen en orgaansystemen. Hiermee 

kunnen via de meridianen (energiebanen) energie-

blokkades in het lichaam opgespoord worden. De 

metingen kunnen verstoringen op verschillende 

niveaus aantonen. De behandeling is erop gericht 

om de blokkades op te heffen met behulp van een 

op de cliënt op maat gemaakte digitale homeopa-

thie. Aan de hand van de metingen stel ik in 

samenspraak met de cliënt een behandelplan op. 

Dit omvat beschermende maatregelen op het gebied 

van voeding en leefstijl, beweging, slaap, het 

voorkomen van chronische stress, adviezen om 

bepaalde allergenen in de voeding weg te laten, 

het opheffen van blokkades, ontgifting en suppletie. 

Veel cliënten, die voor de eerste keer een behande-

ling met de Asyra ondergaan zijn onder de indruk, 

want het klopt meestal met wat er op dat moment 

bij hen speelt.

In de praktijk merk ik dat cliënten het fijn vinden als 

ze aangeleerd krijgen wat ze zelf zouden kunnen 

doen om beter te worden. Ik vind het fijn om cliënten 

een stukje kennis en inzicht te mogen meegeven in 

hun bewustwordingsproces op weg naar herstel van 

het evenwicht.

Praktijk Orthobalance

Tel.: 06 - 29123054

info@ortho-balance.nl

www.ortho-balance.nl


