Altijd moe ?
Vage klacht ?
Zeurende pijn ?
Te weinig energie ?
Niks lekker in je vel ?
'The Vitality Coach' brengt eerst
jouw vitaliteit in beeld tijdens een
i-Health-Meridiaanbehandeling.
Dat helpt om oorzaken én oplossingen te vinden. Zo krijg je terug
zicht op gezondheid en vitaliteit.
Goede balans kan ervoor zorgen dat dit zo blijft Met 'Wellness',
'Raylax' of 'Mental Balance' maak je daarbij een perfecte beurt.
Emotionele kwetsuren of lichamelijke aandoeningen vragen wat
méér aandacht. 'Vitality-Clinic' geeft je dat en ondersteunt jouw
herstel optimaal. Mogelijk in overleg met jouw huisarts.

Anti-aging of hoe gezondheidsproblemen voorkomen ?
'The Vitality Coach' toont je de goede weg met adviezen over vitaliserende voeding, fitmakende beweging of een gezonde lifestyle en wijst je ook op sterk onderschatte belastende invloeden.
'The Vitality Coach' helpt jou, je familie en vrienden - of zelfs
jouw organisatie - vooruit op basis van wetenschap, natuurlijke
middelen, eeuwenoude wijsheid en nieuwe technologieën.

'The Vitality Coach' helpt je terug lekker in je vel !
Dat wil je toch ? Maak dan nu een afspraak voor een persoonlijke
'Vitality-Clinic' of voor 'Clinics@Home' (1/2 of 1 dag op jouw adres).
‘Clinics@Home’ is er speciaal voor groepen (familie, vrienden) op één
locatie. 'Vitality-Clinic' is er ook voor organisaties en bedrijven (Preventie Stress & Burnout. Energie-Management. Prestaties en conflicten).

Roland de Lanoeye - The Vitality Coach
Erkend Naturopaat – Vitaliteitscoach – Preventie-advies
Bestuurslid en Lid van Naturopathica sinds 2003
(wettelijk erkende beroepsvereniging voor Naturopaten)
Voor uitgebreide informatie, bezoek

www.vitaliteitinbeeld.be
of neem contact op via

info@thevitalitycoach.be
GSM 0486 / 427 226
Tel. 052 / 55 40 85
Schuurkouter 76, 9200 - Baasrode

Enkele aanvullende behandelwijzen van ‘The Vitality Coach’
voor bescherming of verbetering van jouw vitaliteit zijn:
[ Vitaliteits-behandeling met ‘i-Health’
[ eMRS-Magneetveld- en zuurstoftherapie,
HHP-Andullatie-massage of ChiVitalizer

[ Litteken- en huidbehandeling
[ ‘Mental Balance’ voor een heldere focus
[ ‘Sportklaar’ voor betere fysieke
recuperatie en prestaties

[ Relaxatie met Usui Reiki Heelmethode of Zen-Shiatsu
[ Opsporen en oplossen van negatieve stralingsvelden alle aard
Disclaimer: Complementaire zorgen vervangen de reguliere medische zorgen niet. Een medische
diagnose wordt uitsluitend door uw huisarts of medische specialist gesteld.
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