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De duurzaam gezondkrant uitgave november 2012 

Duurzame gezondheid is het doel van de adviezen, behandelingen en 

producten die we ontwikkelen en aanbieden maar duurzame 

gezondheid is geen truc die door ‘de beste’ behandeling of ‘het beste 

supplement’  kan worden verkregen. Ik verbaas me over het gemak 

waarmee dit soort ‘wondermiddelen’ door zowel regulier als  

alternatief worden aangeprezen en mensen zich hiertoe laten 

overhalen. Men ondergaat behandelingen en koopt producten op basis 

van beloftes en vertrouwen en jammer genoeg is dat niet altijd terecht. 

Niemand kan beter 'gemaakt' worden. 

Vaak is te horen; ‘ik doe het maar want hij (arts, behandelaar) heeft er 

voor gestudeerd, dus hij zal het wel weten’. Dertig jaar geleden was ik 

dezelfde mening toegedaan, ik dacht dat betrouwbare wijsheid en 

kennis  uit boeken te halen viel en dat je op hogescholen en 

universiteiten leerde hoe je mensen beter kon maken.  Mijn idee was 

dat slechte resultaten te wijten waren aan te weinig kennis, slechte 

technieken of apparaten en heb tot vervelens toe geïnvesteerd in 

kennis, kunde en apparaten maar moest vaststellen dat zo geen 

duurzame gezondheid  bereikt werd, ik miste iets. 

Beter worden doe jezelf. 

Ik miste de betrokkenheid en ondersteuning van de patiënt, de klant, 

degene die met de hulpvraag komt en waar het om draait. Vaak 

worden vragen gesteld waar geen eerlijk antwoord op bestaat; ‘ik heb 

klachten, kunt u me beter maken’, of ‘ik heb klachten, wat is het beste 

product’,  of ‘ik heb klachten, welk product moet ik kopen opdat ik 

gezond blijf’. Drie vragen waar geen eerlijk antwoord op is maar waar 

door velen vaak wel een antwoord op wordt gegeven. Ze verkopen 

medicijnen, behandelingen en supplementen alsof het tovermiddelen 

zijn. U kunt regelmatig om u heen horen en in de krant lezen dat dit 

een heilloze weg is. Er zijn bijvoorbeeld nog nooit zoveel medicijnen 

verkocht en er zijn nog nooit zoveel allergien, auto-immuunziektes en 

kanker geweest als tegenwoordig. De verkoop van schijnzekerheden en 

tovermiddelen blijkt dus niet te werken en dat is logisch, want u kunt 

zich alleen zelf beter maken 

Eerlijke onderbouwde adviezen om uw voedingspatroon aan te passen, 

supplementen en behandelingen kunnen ondersteunen, dat wel. Maar 

duurzame gezondheid begint bij het begin en dat bent uzelf. 

 

 

 

Lezingen 2013 

 

Informatiegeneeskunde, 

 over 

Informatie die ons stuurt 
 

 
Schenk gezondheid 

 

 
Suikervrije lekkere chocolade 

voor de feestdagen 

 

 

 

http://www.duurzaam-gezond.nl/het-celherstelcentrum/we-beginnen-bij-het-begin/
http://www.duurzaam-gezond.nl/informatiegeneeskunde/
http://www.gezondeshop.nl/verzorgingsproducten/kadosets
http://www.gezondeshop.nl/
http://www.gezondeshop.nl/
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Volg ons op TWITTER en Facebook en bezoek 

www.duurzaam-gezond.nl  

Om onze visie beter onder het voetlicht te brengen hebben we sinds 

kort een nieuwe website www.duurzaam-gezond.nl. Op deze website 

vindt u informatie over duurzame gezondheid, behandelingen en 

producten die u kunnen helpen duurzaam gezond te worden of te 

blijven.  

Uiteraard doen we mee op Twitter waar u ons kunt volgen en sinds 

kort zijn we ook op Facebook  te vinden. U kunt ons hier volgen en 

natuurlijk reageren. 

Gezondheidsgerichte aanpak met BTW belast. 

Onze regering is jammer genoeg horende doof en ziende blind en heeft 

besloten om vanaf 1 januari 21% BTW te heffen over de activiteiten van 

alle niet-reguliere behandelaars, zowel artsen als therapeuten. Het zal 

leiden tot verminderde inkomsten bij behandelaars en verhoging van 

de prijzen, juist voor diegenen die verantwoord met hun gezondheid 

om willen gaan. Het is de wereld op zijn kop, initiatieven van  mensen 

die gezondheid nastreven worden zwaarder belast en nauwelijks 

vergoedt terwijl symptoombestrijding BTW-vrij blijft en voor volledige 

vergoeding in aanmerking komt.  

Wanneer u van plan bent om een afspraak te plannen is het verstandig 

om dat dit jaar nog te doen.  

U kunt uw ongenoegen over dit dwaze BTW besluit kenbaar maken 

door een petitie te tekenen via onze website. 

Duurzame gezondheid ondersteunen door 

‘bliksemkracht’. 

Onze cellen hebben energie 

nodig om goed te kunnen 

functioneren. Een belangrijke 

energievorm is het 

spanningsverschil dat bestaat 

tussen de binnen- en de 

buitenkant van de celwand. Bij 

gezonde cellen is dit tussen de 

75 en de 100 mVolt maar door 

beschadiging, onvolwaardige voeding, teveel afvalstoffen  en stress kan 

dit  verminderen, bij kankercellen is dit spanningsverschil soms nog 

maar 25mV of minder. De celstofwisseling kan hierdoor niet meer 

optimaal plaatsvinden waardoor herstelwerkzaamheden belemmert 

worden.  

 

 
maak een afspraak wanneer u op 

weg wilt naar duurzame 

gezondheid 

Meer informatie... 

 

 

 beluister het gesprek 

 download brochure 

 lees recensies 

 bestel het boek 

 

http://www.duurzaam-gezond.nl/
http://www.duurzaam-gezond.nl/
https://twitter.com/CelHerstel
http://www.facebook.com/pages/Duurzaam-Gezond/357128137709800
http://www.celherstelconcept.nl/contact/aanmeldformulier.html
http://www.duurzaam-gezond.nl/het-celherstelcentrum/we-beginnen-bij-het-begin/
http://celherstelconcept.nl/methode/Rehatron.html
http://www.celherstelconcept.nl/contact/aanmeldformulier.html
http://www.celherstelconcept.nl/contact/aanmeldformulier.html
http://www.celherstelconcept.nl/contact/aanmeldformulier.html
http://www.duurzaam-gezond.nl/het-celherstelcentrum/intake-om-het-begin-te-vinden/
http://www.argusoog.org/?powerpress_pinw=35398-podcast
http://www.celherstelconcept.nl/files/Flyer%20CHC%202.0.pdf
http://www.celherstelconcept.nl/aanpak/hetcelherstelconcept.html
http://www.gezondeshop.nl/Producten-%26-Geschenken/boeken
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Door enorm hoge elektromagnetische pulsen te geven worden de 

cellen weer opgeladen waardoor ze beter functioneren hetgeen pijn 

verminderend en herstel bevorderend werkt.    

Onder meer lage rugklachten, schouderklachten en buikklachten 

kunnen hierdoor enorm verbeteren, en omdat de celenergie verbetert, 

zijn er meerdere positieve effecten. 

Een vijftigjarige meneer heeft al geruime tijd last van zijn rug en ‘een spijker’ in 

zijn bil. Het hindert zijn dagelijkse leven steeds meer. Uit een röntgenfoto blijkt 

een vernauwing tussen zijn wervels. Een afspraak met de neuroloog ligt in het 

verschiet wanneer hij enkele malen de behandeling  met de Rehatron krijgt. Na 

enkele keren staat hij ‘s ochtends weer fit en soepel op uit zijn bed en is de 

‘spijker’ uit zijn bil verdwenen. 

Een ruim vijftigjarige vrouw is het in haar rug geschoten, zitten en staan 

veroorzaken pijn evenals draaien en buigen van de rug. Na enkele malen met 

de Rehatron is de pijn verdwenen. 

Een tweeënveertigjarige vrouw heeft al jaren last van rugpijn en obstipatie, na 

een aantal behandelingen met de Rehatron zijn beide klachten verdwenen. 

NB. Voor een duurzaam resultaat zijn meestal aanpassingen in leefstijl 

noodzakelijk.  

Om u in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de immuun-

systeemherstellende celenergie van de Rehatron  hebben we een BTW 

vrij aanbod dat geldig is tot 8 december: 

10 maal een Rehatronbehandeling voor 200 Euro in plaats van 300 

Euro 

20 maal een Rehatronbehandeling  voor 300 Euro in plaats van 500 

Euro. 

Een Rehatronbehandeling duurt 25 minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://celherstelconcept.nl/methode/Rehatron.html
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Huidcrème die uw gezondheid ondersteunt in plaats van 

ondermijnt. 

Er wordt vaak vanuit gegaan dat natuurlijke huidverzorgingsproducten 

die verkocht mogen worden natuurlijk en veilig  zijn voor de 

gezondheid.   

Ook wij dachten dat voordat we 

ons intensief met natuurlijke en 

biologische producten gingen 

bezighouden. We waren 

behoorlijk geshockeerd toen we 

erachter kwamen hoe we 

bewust bij de neus worden 

genomen. Met slinkse 

formuleringen worden we op 

het verkeerde been gezet en 

verleidt tot het kopen van 

producten die niet zijn wat ze lijken.  Een product dat ‘biologische 

ingrediënten bevat’ kan uit 95%  toxische en huidirriterende stoffen 

bestaan en in ‘natuurlijke’ huidverzorging hoeven maar een paar 

procenten natuurlijke ingrediënten te zitten om ‘natuurlijk’ op het 

etiket te mogen voeren. 

Deze misleiding is erg omdat veel stoffen op de langere termijn niet 

alleen huidproblemen maar ook algemene gezondheidsproblemen 

veroorzaken. 

Om duurzaam gezond te willen worden of blijven is het verstandig om 

synthetische en toxische stoffen te vermijden. Wij hebben met de 

fabrikant van onze producten overlegd en zijn trots en blij nu 

huidverzorgingsproducten van de zuiverste natuurlijke kwaliteit in ons 

assortiment te hebben. 

Natuurlijke, biologische, onbewerkte huidverzorging 

Skalaris crèmes zijn misschien wel de enige huidcrèmes die nooit met 

chemicaliën in aanraking zijn gekomen. Er worden uitsluitend 

onbewerkte natuurlijke ingrediënten voor gebruikt waarvan meer dan 

90% van gecertificeerde biologische landbouw afkomstig is. Onze 

crèmes bevatten uiteraard geen parabenen en dergelijke maar ook 

geen parfum, glycerine of alcohol, stoffen die in veel natuurlijke 

producten worden toegepast, deze zijn niet toxisch maar hebben wel 

een irriterende en uitdrogende werking. 

Er zijn vier verschillende Skalaris huidcrèmes, ieder met haar eigen 

voedende en verzorgende kenmerken. We willen u graag met een 

bijzondere crème kennis laten maken, de crème voor de gevoelige 

huid. De crème bevat onder meer kamille, duizendblad, kokosolie, 

rozemarijn en zeoliet. 

http://www.duurzaam-gezond.nl/huidverzorging/het-unieke-van-natuurlijke-biologische-huidverzorging/
http://www.duurzaam-gezond.nl/huidverzorging/veelgestelde-vragen/
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De kennismakingsaanbieding die alleen 

geldt voor de crème voor de gevoelige huid  

is 19,95  in plaats van 29,95 Euro. 

 

 

 

 

(Kerst) Chocolade die lekker is en toch gezond! 

Dr. Francis Bonne is natuurarts, voedings-wetenschapper en 

chocolatier. Hij heeft unieke suikervrije chocoladerecepten ontwikkeld 

die met stevia of met maltitol zijn gezoet.  In tegenstelling tot de 

meeste chocolade die met stevia 

is gezoet heeft de Dr. Bonnes 

Chocolade geen bittere nasmaak.  

Het smaakt net alsof het met 

suiker is gezoet. 

Stevia chocolade is in repen 

verkrijgbaar, voor de feestdagen 

hebben we speciale suikervrije 

chocolade kerstfiguren, gezoet 

met maltitol. 

Beide zijn geschikt voor diabetici. 

Gezondheidsgeschenken bij de GezondeShop 

Wat geeft een fijner gevoel dan iemand waar je om geeft iets lekkers 

en gezonds te schenken. 

 Voor de feestdagen hebben we unieke gezonde geschenken voor u 

samengesteld met een speciale prijs. Kijk op de website voor details.  

 
 

 

http://www.gezondeshop.nl/
http://www.gezondeshop.nl/verzorgingsproducten/kadosets
http://www.gezondeshop.nl/verzorgingsproducten/kadosets
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Aanbiedingen, geldig tot december  

Rehatronbehandelingen  

Geeft uw immuunsysteem meer 

energie. 

10 maal van 300 voor 200 Euro  

20 maal van 500 voor 300 Euro 

Een rehatronbehandeling 

duurt 25 minuten 

Maak een afspraak per mail of telefoon: 053 475 02 30. 

Skalariscreme voor de gevoelige huid 

Deze crème is speciaal ontwikkeld voor de 

gevoelige, droge en dunne huid. Soms is deze 

zo gevoelig voor temperatuur, droge lucht en 

weersinvloeden dat een speciale verzorging 

nodig is. Onze neutrale voedende crème  

helpt verschillende vormen van rode vlekken, 

roodheid en allergieën tegen te gaan. 

Wanneer deze rijke crème regelmatig wordt 

gebruikt zorgt deze voor een gezonde 

glanzende en stralende huid. 

De 100% natuurlijke ingrediënten, waarvan 

zelfs meer dan 90% afkomstig is van biologisch gecertificeerde 

biologische aanbouw, garanderen een enorme stimulering van het zelf 

herstellend vermogen en een ondersteuning van het immuunsysteem 

van de huid. Gevoelige huid herkent de zuivere werking van natuurlijke 

ingrediënten snel waardoor ze snel weer terug is in de gezonde 

natuurlijke balans. 

Download uitgebreide brochure.   

van 29,95 voor 19,95 Euro.   

 

Bestel de aanbieding 

 

Met vriendelijke groet namens De Gezonde Shop en Het 
CelHerstelCentrum,  
Rinno Heidstra 

www.duurzaam-gezond.nl  

www.gezondeshop.nl  

www.celherstelconcept.nl   

www.basischwater.nl 

www.actimaris.nl  

http://celherstelconcept.nl/methode/Rehatron.html
http://www.duurzaam-gezond.nl/contact/
http://www.gezondeshop.nl/verzorgingsproducten/gezichtscremes/skalaris-creme-voor-gevoelige-huid-nieuwe-formule.html
http://www.duurzaam-gezond.nl/wp-content/uploads/2012/11/Cremegevoelige-huid.pdf
http://www.gezondeshop.nl/aanbiedingen
http://www.duurzaam-gezond.nl/
http://www.gezondeshop.nl/
http://www.celherstelconcept.nl/
http://www.basischwater.nl/
http://www.actimaris.nl/
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