
REFLEXZONE THERAPIE
BIJ

BAB}"S EN K'NDEREN

Veel von onze reflexzonelheropeuten behondelen in hun proktiik boby's en kinderen en

bereiken door goede resullolen mee.
Reflexzonelheropie is een noluurgeneeswiize om het zelfgenezend vermogen von hel lichoom oon le spreken en is een

eenvoudige en doeltreffende monier om een kind in evenwichl le brengen.
Er wordt niet olleen noor de klochl gekeken moor voorol ook noor het kind zelf.
Door regelmolige mossoge kriigt ie kind een slerker immuunsysleem, een belere stofwisseling, eêD betere doorbloeding
en bovendien geeft mossoge een gevoel von geborgenheid.

Boby's en ionge kinderen
Bii boby's en ionge kinderen kon reflexzonetheropie ingezet worden bii veel huilen, dormkrompies, tondies kriigen,
sloopproblernen, snolneusies, verkoudheden en ollergieën.
Symptomen en de ochïerliggende oorzook von klochten kunnen ofnemen of zelfs geheel verdwiinen door de betreffende
reflexzones op de voeties le behondelen, die oon orgonen en klieren gereloteerd ziin. Als ouder of verzorger is het goed
mogeliik orn diverse grepen zelf te leren, zodot ie ook thuis de mogeliikheid hebt om ie boby of kind te mosseren.

Bosisschoolkinderen en pubers.
Bii kinderen in de bosisschoolleeftiid kon reflexzoneiheropie nuttig ziin bii klochten ols bedplossen, hoofdpiin, dormproblemen,
sloopproblemen en bii concentrotie- en leerproblemen. Ook bii ADHD en dyslexie kon reflexzonetheropie zinvol ziin.
De weg noor volwossenheid is voor pubers een periode von grote veronderingen, op zowel lichomeliik ols geesteliik gebied.
Hormonsle schommelingen kunnen zorgen voor wisselende emoties, menslruotieklochten, ocné, buik- en hoofdpiinklochten.
Reflexzonethercpie helpt pubers op een notuurliike wiize in bolons le komen, zodot klochten verminderen of zelfs geheel
kunnen verdw iinen.

Kortom, reflexzonelheropie is een onlsponnende en effeclieve behondelmethode voor kinderen von qlle leefriiden in elke
ontwikkelings!cse.

Zoek voor een thercpeuf bii u in de buurt op de website von de Vereniging von Nederlondse Reflexzone Theropeuten,
À.!.\.r^".r. -e rindi door ook een liist met zorgverzekeroors die de behondeling in de oonvullende verzekering vergoeden.
Bel en netr ce INRT kon ook:0499-4ó3133.
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De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten, VNRT 
. :

Reflexzonetherapie is een natuurlijke geneeswijze, waarbij het uitgangspunt is dat op handen,,,voeten er. i'c:
zones liggen, die corresponderen met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam.

Door druk uit te oefenen op deze zones, wordt het hele lichaam behandeld en het zelfherstellend vermogÊ

aangesproken.
:

De VNRT bestaat ruim 25 jaar en telt meer dan 450 leden. De vereniging streeft ernaar om reflexzonetherap

beter bekend te maken bij consumenten, zorgverzekeraars en de reguliere geneeskunde,

ln heel Nederland zijn erkende therapeuten werkzaam. Hun telefoonnummers staan vermeld op de websl:

www.vnrt.nl of zijn te verkrijgen via het secretariaat van de VNRT, telefoon 0499-463133.
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Op de website staat ook een overzicht van alle zorgverzekeraars die de behandeling vergoeden


