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ALTERNATIEF

Verwen je voeten
voor meer energie

‘Spanningen in je
lichaam zoeken een
uitweg en dat voel je
aan je ‘uiteinden’:
je voeten en je hoofd’
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“Het is vrij logisch dat spanningen in je lichaam een uitweg

Gevoelige plek

eerste cliënt, met wie de behandeling is afgerond, is een
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hoofd”, zegt Bernadette van Groeningen, reflexzonethera-
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om afvalstoffen sneller kwijt te raken en er zo voor zorgen dat
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afhankelijk van de leeftijd). Gedurende dat uur masseert de
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Voor meer informatie www.vnrt.nl (de website van de
branchevereniging) en www.voetreflexologie-haarlem.nl.
Als u aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen (deels) door de meeste zorgverzekeraars vergoed.
Let er wel op of de therapeut is aangesloten bij de
branchevereniging of een andere door de zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging in natuurlijke geneeswijzen.
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