
€ 169

Online gezondheidsvragenlijst
Voorbereiding a.d.v. ingevulde
gezondheidsvragenlijst 

Face-to-face intake (90 min.) om de
klachten te bespreken inclusief
testen van emotionele, mentale en
fysieke blokkades. 
Disbalansen achterhalen (te denken
aan energiehuishouding, chakra's,
aarden), hormonen, voeding,
intoleranties- en allergieën, vitamine
& mineralen
 N.a.v. de intake een verslag met
uitslag testresultaten en persoonlijk
voeding-, suppletie- en leefstijl
adviesrapport waar je zelf mee aan de
slag gaat

 2 weken na de intake een face-to-
face consult (45 min.).

Intake op locatie. Inclusief testen van o.a.
disbalans, hormonen, vitamine &

mineralen.
 

Consult op locatie 2 weken na intake.
Nabespreken en de behandeling

voortzetten.

CONSULT

 Face-to-face consult
(45 min.).

Wil je na het pakket nog
persoonlijke begeleiding?

@praktijkbeinbalance

HAPPY HORMONES PAKKETBE IN BALANCE PAKKET

 Online gezondheidsvragenlijst
 Voorbereiding a.d.v. ingevulde
gezondheidsvragenlijst 

Face-to-face intake (90 min.) om de
klachten te bespreken inclusief
testen van emotionele, mentale en
fysieke blokkades
Disbalansen achterhalen (te denken
aan energiehuishouding, chakra's,
aarden), hormonen, voeding,
intoleranties- en allergieën, vitamine
& mineralen
 N.a.v. intake een verslag met uitslag
test resultaten en persoonlijk
voeding-, suppletie- en leefstijl
adviesrapport waar je zelf mee aan de
slag gaat

 Na 2 weken face-to-face consult om
o.a. hormonen met speciale
Kinesiologie technieken te
balanceren en het lichaam te
ondersteunen

 Na 2 maanden een face-to-face
consult (45 min.) om de resultaten te
bespreken en verder behandelen
waar nodig 

Zou u graag willen weten of uw hormonen
uit balans zijn?

 
Heeft u een onregelmatige cyclus of

andere klachten m.b.t.
hormonen/menstruatie?

 
Wilt u daaropvolgend de hormonen die uit

balans zijn weer in balans brengen?

€ 199

€ 57,50



€ 119

Online gezondheidsvragenlijst
Face-to-face intake (60 min.) om de
klachten te bespreken  
Disbalans testen/oorzaak klacht(en)
achterhalen (te denken aan
energiehuishouding,
geboortetrauma, chakra's en aarden)
Testen van emotionele, mentale en
fysieke blokkades. 
Testen van voeding, intoleranties,
allergieën, vitamine & mineralen
 N.a.v. intake een verslag met uitslag
testresultaten en advies voor jouw
baby
 Persoonlijk suppletie adviesrapport

 2 weken na de intake een face-to-
face consult (30 min.)

Intake op locatie. Inclusief testen van o.a.
disbalans, allergieën, intoleranties,

vitamine & mineralen.
 

Consult op locatie 2 weken na intake.
Nabespreken en de behandeling

voortzetten.

Het baby pakket is van 0 tot 1 jaar

CONSULT BABY & KIDS

 Face-to-face consult
(30 min.)

Wil je na het pakket de
behandeling voortzetten?

@praktijkbeinbalance

KIDS PAKKETBABY PAKKET

€ 139

€ 50,-

Online gezondheidsvragenlijst
Face-to-face intake (60 min.) om de
klachten te bespreken  
Disbalans testen/oorzaak klacht(en)
achterhalen (te denken aan
energiehuishouding,
geboortetrauma, chakra's en aarden)
Testen van emotionele, mentale en
fysieke blokkades. 
Testen van voeding, intoleranties,
allergieën, vitamine & mineralen
 N.a.v. intake een verslag met uitslag
testresultaten en advies voor jouw
baby
 Persoonlijk suppletie adviesrapport

 2 weken na de intake een face-to-
face consult (30 min.)

Intake op locatie. Inclusief testen van o.a.
disbalans, allergieën, intoleranties,

vitamine & mineralen.
 

Consult op locatie 2 weken na intake.
Nabespreken en de behandeling

voortzetten.

Het kids pakket is van 1 tot 7 jaar 


