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Kaarten

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving

INFO-KAARTEN
Handig in elke praktijk en voor iedere geïnteresseerde: de info-kaarten.
Aan de hand van de wensen die Gonnie onder meer in haar praktijk, op beurzen en seminars te horen kreeg is een serie info-kaarten ontwikkeld.
Dit zijn kaarten op A4 formaat die zijn voorzien van gerichte informatie over onderstaande onderwerpen.
Overigens: er worden regelmatig nieuwe info-kaarten ontwikkeld!
De kaarten zijn volledig gelamineerd zodat ze lang meegaan en makkelijk in
onderhoud zijn, massageolie en pakkingmateriaal kunnen eenvoudig
worden verwijderd.

Momenteel zijn er de volgende info-kaarten verkrijgbaar:

overzicht essentiële oliën en contra-indicaties (€ 5,00 incl. BTW)

voorzijde kaart essentiële oliën

-chakra-overzicht met overzicht eigenschappen per chakra (€ 5,00 incl. BTW)
-overzicht symptomen bij blokkades van de chakra's (€ 5,00 incl. BTW)
-handelingschema ontspannende voetmassage (€ 5,00 incl. BTW)
-handelingsschema voetpakkingen (€ 5,00 incl. BTW)
-overzicht 5- elementen (€ 5,00 incl. BTW)

1 / 2

Boeken : Kaarten

-stappenplan bij MCAS en schema triggers (€10,00 incl BTW)
-onderzoeken & diagnostische voorstellen en therapie MCAS (€10,00 incl BTW)

Nieuwe info-kaart: Stappenplan bij MCAS & schema triggers
Deze informatiekaart is zowel voor personen met MCAS als therapeuten een zeer handige en nuttige richtlijn om te gebruiken.
Door de aanschaf van deze info-kaart ondersteun je tevens alle activiteiten op het gebied van MCAS en om deze aandoening
bekend te maken in met name Nederland en België.
Hiervoor zijn financiële middelen nodig voor het ontwikkelen van een website, voor de huur van een stand op beurzen,
voor het ontwikkelen van patiëntenfolders en dergelijke. Deze info-kaart is €10,00 incl BTW. Voor deze kaart worden geen verzendkosten
berekend.
Uw hulp is hard nodig zodat we samen MCAS bekend maken.

Nieuwe info-kaart: Onderzoeken & Diagnostische voorstellen & Therapie MCAS
Deze informatiekaart is zowel voor personen met MCAS als therapeuten een zeer handige en nuttige kaart om te gebruiken.
Deze kaart kan de patient gebruiken bij een bezoek aan de arts.
De gegevens komen uit de wetenschappelijke consensus verklaring voor MCAS. (diagnosis of mast cell activation syndrome; a global
consensus-2).
Door de aanschaf van deze info-kaart ondersteun je tevens alle activiteiten op het gebied van MCAS en om deze aandoening
bekend te maken in met name Nederland en België.
Deze info-kaart is €10,00 incl. BTW. Voor deze kaart worden geen verzendkosten berekend.
Uw hulp is hard nodig zodat we samen MCAS bekend maken.

Bestellen
Bestellen kan door het invullen en verzenden van bijgaand formulier.
Uw bestelling wordt onmiddellijk naar het door u opgegeven adres gezonden zodra het
totaalbedrag van uw bestelling is bijgeschreven.
(gegevens van bankrekening treft u aan op het bestelformulier)

>> naar bestelformulier Nederland
>> naar bestelformulier overige landen binnen Europa
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