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Prijslijst per 1 oktober 2014* 
 

De CelHerstel Intakes 
 

Celherstel Intake EXTRA 
 
Inclusief Regulatie 
thermografie scan 
 

De afspraak duurt 
3 uur  

345 U wilt begrijpen waardoor uw klachten zijn ontstaan, wat 
de zwakke plekken zijn en hoe u deze versterkt. 

 Infrarood regulatiethermografie scan 

 Levendbloed analyse 

 Dried layer test 

 Uitgebreide urinetesten 

 Zware metalentest uit urine 

 Gezondheidsanalyse 

 Bespreking pH protocol inclusief pH strips 

 Uitgebreid plan van aanpak 

 Brochure op aanvraag 
 

CelHerstel Intake 

Regulatiethermografie 

De afspraak duurt  
1,5 uur 

195 U wilt weten of en zo ja,  waar uw immuunsysteem 
zwakke plekken vertoont of wordt overbelast. De meest 
betrouwbare preventiemeting, als evaluatie van therapie 
of leefstijlveranderingen en als basis voor een 
therapieplan.  

 Temperatuurverandering van 120 
lichaamspunten wordt gemeten en  
geanalyseerd.  

 Het thermogram wordt  besproken, adviezen op 
basis van thermogram 

CelHerstel Intake 

OBERON 

De afspraak duurt 
1  uur 

115 In een uur wordt een scan gemaakt van uw lichaam, de 
zwakke plekken worden herkend en toegelicht. 

 Oberonscan 

 Advies Isopathische therapie 
 

CelHerstel Intake 

QUANTUMRESPONSE 
 

De  afspraak duurt 
1 uur 

115 Psycho-emotionele patronen worden duidelijk. 

 QuantumResponse Scan 

 Advies bachbloesems 
 

Regulatiethermografie  

Alleen de scan 

De afspraak duurt  
45 minuten 

120 Als therapiecontrole 

 Temperatuurverandering van 120 lichaams-
punten wordt gemeten en  geanalyseerd 

 De verschillen met de vorige thermogram 
worden besproken  

Gezondheidsanalyse 
Uitleg over klachten en 
aanpak 

De afspraak duurt 
 60 minuten 

115 U wilt gezond worden of blijven en begrijpen wat u 
daarvoor moet doen 

 Aan de hand van meegebrachte 
onderzoeksuitslagen, klachten en een vragenlijst 
wordt uitgelegd hoe de klachten konden 
ontstaan en op welke wijze gezondheid kan 
worden hersteld. 

  *Al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW 
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De intakes vormen de basis voor een plan van aanpak, een traject dat leidt naar duurzame gezondheid. Omdat door 

het plan veranderingen optreden is  het zinvol om regelmatig, bijvoorbeeld met een tussenpoos van 6 tot 12 

weken, te evalueren en indien nodig aan te passen. In het algemeen wordt voor die evaluatie afspraken een 

OBERON scan gepland, deze duurt een uur,  de kosten bedragen 115 Euro.  Het plan van aanpak is individueel en  

kan bestaan uit voedingsadviezen, supplementen, ontgifting, isopathische en  homeopathische medicijnen en 

behandelingen met de Rehatron of microstroom. 

CelHerstel behandelingen en onderzoeken 
 

De  behandelingen en scans van het CelHerstelCentrum kunnen ook los van elkaar worden gekozen. 

LevendBloedAnalyse De afspraak duurt 
1 uur 

115 Een bloeddruppel wordt onder een microscoop onderzocht  
op onder meer verzuring, ontstekingen en kwaliteit van het 
immuunsysteem en besproken. 

Preventief Oberon De afspraak duurt 
30 minuten 

60 Aanduiden zwakke plekken in het immuunsysteem. 

Preventief 
LevendBloedAnalyse 

De afspraak duurt 
30 minuten 

60 Analyse en korte bespreking bloed van o.m. verzuring, 
ontsteking 

Uitgebreide urinetesten De afspraak duurt 
10 minuten 

15 10 waardes waaronder de pH, suiker, ontsteking en 
leverwaarden worden gemeten. 

Zware metalentest uit 
urine 

De afspraak duurt 
20 minuten 

40 Er wordt getest op cadmium, lood, koper, kwik en zink. 

Bespreking pH protocol De afspraak duurt 
20 minuten 

40 Het belang van een goede zuurgraad en de zinvolle 
beoordeling door middel van het pH meetprotocol. 

SCIO 
QuantumBiofeedback 

De afspraak duurt 
1 uur 

115 Energetische aspecten van gezondheid in beeld gebracht, 
onder meer psycho-emotionele patronen, trauma’s en de 
aura. 

Starlight 
FotonCoherentie 
behandeling 

De afspraak duurt 
30 minuten 

60 Behandeling door middel van glazen staven en voetplaten 
bijvoorbeeld bij dyslexie. 

Starlight 
FotonCoherentie 
onderzoek en 
behandeling 

De afspraak duurt 
1 uur 

115 Electro acupunctuur onderzoek met aansluitend een 
behandeling met glas staven en voetplaten. 

Microstroombehandeling De afspraak duurt 
30 minuten 

35 Herstelbevordering door elektrotherapie. 

REHATRONbehandeling De afspraak duurt 
30 minuten 

45 Ondersteuning van het immuunsysteem door ‘het opladen’ 
van cellen. 

RADON behandeling 
inclusief individueel 
tijdschakelprogramma 
voor drie maanden 

De afspraak duurt 
1 uur 

115 Individuele radionische  ondersteuning. 

e-mail en telefonische 
consulten 

Per 10 minuten 15  

Skype consulten Per 10 minuten 15 
 

 


