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Veel vrouwen vinden zichzelf te dik en willen leren 
om daar blijvend verandering in te brengen.  
De meeste mensen lukt het wel, met meer of minder 
moeite, om kilo’s af te vallen. Meestal echter is het 
een tijdelijk effect, en een streng dieet houdt  
niemand levenslang vol...

Wij werken met de afslanktherapie volgens dr. Joosse.  
Die omvat twee doelstellingen: op een verantwoorde,  
gezonde en zo prettig mogelijke manier te komen tot  
gewichtsvermindering en, nadat je je doel bereikt hebt,  
niet wéér dik worden. De afslanktherapie bestaat uit 3  
onderdelen: een Asyra-doormeting, ooracupunctuur-
behandeling en dieetbegeleiding. 

Asyra Pro
Consulten met de Asyra Pro BioResonantie geven je veel 
inzicht over jouw gezondheid. Het volledig digitale systeem 
geeft aan wat de oorzaak van klachten is en wat daaraan is 
te doen, zonder vervelende bloedprikken of onderzoeken.  
De Asyra Pro brengt onder andere allergieën, hormoon-
spiegels, spijsverteringsproblemen, bacteriën, immuunsys-
teem, vitamine- en mineralentekorten, darmproblemen, 
psychische verstoringen en verslavingen, voedingintole-
rantie in beeld. De Asyra-doormeting vindt in totaal 3 keer 
plaats, gedurende je afslankperiode. Dit is nodig om je 
gezondheid optimaal te bewaken, de bestaande tekorten 
aan voedingsmiddelen op te sporen en deze aan te vullen 
en (aan het einde van je afslankproces) om jouw systeem 
weer in balans te brengen.
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Gewichts
vermindering 
op een prettige 
manier

Over de praktijk
 
Sinds jaar en dag doen wij behandelingen op 
het  gebied van Regeneratieve & Rejuvenatieve 
 Geneeskunde, door middel van acupunctuur en alle 
aanverwante technieken. Door het herstellen van de 
energetische balans, verbeteren wij onder andere 
de bloedcirculatie en de afvoer van metabolische 
afvalproducten. Onze praktijk is momenteel een van 
de weinige praktijken in Nederland die zijn uitgerust 
met de nodige expertise voor deze moderne tak 
van geneeskunde. Wij zijn tevens gespecialiseerd in 
 littekenbehandeling en de bio-liftingmethode (facelift 
zonder littekens).

Ooracupunctuur
De ooracupunctuurbehandeling vindt uitsluitend plaats  
aan beide oorschelpen. Je krijgt dan 10 naalden  
in het dominante oor en 1 naaldje in het andere oor.  
Deze naaldjes blijven ongeveer 30 minuten zitten, waarna 
ze weer verwijderd worden. De behandeling heeft twee  
effecten: je hongergevoel vermindert, en tevens worden  
je gedachten  niet zo in beslag genomen door voedsel.  
Daardoor kun je het dieet beter volhouden! Je voelt wel  
iets van de naaldjes, maar echt pijnlijk is het niet. 

De dieetbegeleiding na afloop van het 6-weekse 
 0-calorieëndieet (intensieve kuur) is individueel  
afgestemd. Ben je benieuwd naar deze therapie? Vul dan 
op de website het contactformulier in. Wij nemen vervol-
gens binnen 24 uur contact met je op voor het maken  
van een afspraak. Je kunt onze praktijk uiteraard ook  
telefonisch bereiken.

Als je aanvullend verzekerd bent, krijg je een gedeeltelijke 
vergoeding van je zorgverzekeraar voor de ooracupunc-
tuurbehandelingen. 

Slank  
  worden én blijven!

Verminderd hongergevoel door ooracupunctuur


