“The Vitality Coach”: vitaliserende mogelijkheden !
Individueel - Groepen - Homeparty - Bedrijven - Sport - Preventie
Wellness-Introspective:

“Bewust worden door uw ‘Chi’-conditie te zien !”

(Duur: 20’ - € 20 /
optie Wellness-rapport)

“Door confrontatie met zichzelf,
het proces van herkenning en erkenning,
activeert men het opnieuw verbonden
zijn met zichzelf en de omgeving,
als een rijke bron van energie,
evenwicht, vitaliteit, welzijn, …”
Wellness-Balancing: “Voor Wellness & behoud Vitaliteit ”

(Duur: 1u15’ - € 55 / optie Wellness-rapport)

Vitaliteits-Scan & -Behandeling:“Bij lagere Vitaliteit, energie-gebrek, moeheid & klachten”
(Duur: 1u15’ - € 55 / optie Druppelflesje)

Mental Balance-Sessie: “Bij geestelijke stress of vóór top(sport)prestaties”

(Duur: 1u15’ - € 55)

Raylax-Sessie: “Fysieke fitheid en ontspannen, heldere, optimistische geest” (Duur: 30’ - € 24)
“Een rustiger ademhaling, een betere hartritmevariabiliteit, een stabielere hartcoherentie,
een warme ontspannen buik, … zijn mogelijke gunstige effecten. Raylax-sessies kunnen
het “vakantiegevoel” onderhouden eens de stress v.h. werk zich opnieuw aandient.”
Voorbeeld
van een
gestresseerde toestand
“Raylaxed”
resultaat

Chacra-Support:

“Algemene ondersteuning”

(Duur: 20’ - € 20 / optie Chacradruppels)

Litteken- & Huidbehandeling: “Verzachten van litteken- en huidproblemen, ontstoren van focale
belastingen t.g.v. litteken of gebit”
(Duur: 30’ - € 24)

Rejuvenation-Behandeling: “Voor een jonger, stralend uiterlijk !”
(Duur: 40’ - € 36)

Middelen-Screening: “Zijn uw supplementen wel voor u geschikt ?”
(Duur: ntb./vanaf € 24 )

Allergie-Screening:

“Definiëren van uw
persoonlijke allergenen”
(Duur: n.t.b. / vanaf € 55)

Allergie-Desensibilisatie:

"Oplossing voor uw allergie-probleem”
(Duur: 1u30' - 2u / € 80)

Andere i-Health-Behandelingen:

zie www.thevitalitycoach.be

Magneetveld-Behandeling: “Gymnastiek voor al uw cellen terwijl u relaxt !”

(Duur: 16’ - € 12 /
6 Beurten € 55)

Beproefd medisch systeem voor ontspanning, evenwicht, wellness, sport en herstel. ’n Boost met ACS-kleur- en geluidsbril.

Doorbloeding
voor en na
15’ eMRS

HHP-Pro-Massage-Behandeling:“Relaxatie, doorbloeding, drainage” (Duur: 15’ - €12 / 6 Beurten € 55)
“HHP-Massagestudio Professional”, oscillerende sensatie, met infraroodwarmte en “Dreamer” licht- & geluidsbril. Tijdloze dimensie…
Een héél ontspannende en herstellende “vliegend tapijt”-ervaring…
OxyFarm-Zuurstof-Sessie:

“Berglucht zo onder de neus”
(Duur: 15’ - € 12 / 6 beurtenkaart € 55)

“Oxy-Farm” zuurstofcompactor levert u comfortabel, met O2 (van 21
naar 30 %) en met negatieve ionen verrijkte zuivere ademlucht. Deze “berg- of zeelucht” ontspant u en kan helpen bij tal van klachten.

Hartritmevariatie & Hartcoherentie Training:

“Verminder de effecten van stress”
(Duur: 15’ - € 15 / 6 Beurten € 66)

Met “STRESS-PILOT” bepaalt u uw HRV in één minuut zonder zware fietsproef ! Interactief
optimaliseren tot een goede “parasympatische tonussituatie”, is voorwaarde voor welzijn en
functionele vitaliteit. Dat kan mede burn-out, depressie, metabool syndroom, ... voorkomen.
Massage & Reiki:
“De helende kracht van de aanraking”
(Duur & prijs: volgens n.t.b. afspraak)
Aroma-massage (etherische olie), Shiatsu, Zenstoelmassage, Lymfe-drainage, Reiki, …
Bachbloesem-Support:

“Exacte bepaling best geschikte Bachbloesem-ondersteuning”
(Duur: 30’ - € 24 / optie Druppelflesje)

Bioritme-Analyse:
“Bepalen van uw sterke, zwakke en kritieke dagen” (Duur: 15’ - € 15)
Bioritmiek toont cycli van energetische ritmes in het leven: bvb. te mijden of geschikte dagen voor belangrijke beslissingen of een operatie,… Om gebeurtenissen beter begrijpen, …

Uw vitaliteit in beeld ! - Wellness & Vitaliteits-Coaching
Preventie - Onderzoek & Harmoniseren Biosfeer
“The Vitality Coach”

gsm (++32) 0486 / 427 226

info@thevitalitycoach.be
www.thevitalitycoach.be
Energy & Harmony, Schuurkouter 76, B-9200-Dendermonde

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en incl. BTW 21 %
BTW BE 0438.105.943
Disclaimer: Complementaire behandelingen vervangen de reguliere geneeskunde niet. Het is aangeraden om bij ziekte een arts te consulteren.

