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Willem Jacobs
Kaardeshop

Jason Wong
Arts voor 
preventieve
geneeskunde

Gio Meijer
Arts voor integrale 
geneeskunde
Redacteur Tijdschrift 
Integrale Geneeskunde 
(www.tigweb.nl) 

Lia Boer
Verpleegkundige 
openbare gezond-
heidszorg jeugd



21







• naalden
• elektrostimulatie
• lasers
• moxa
• magneten
• modellen
• kaarten
• literatuur

Acupunctuur- en  
auriculobenodigdheden

l’Univers bv - Prins Hendrikweg 2 - 3771 AK BARNEVELD
Tel.: +31 (0)342 420 664 - Fax: +31 (0)342 420 646 - E-mail: info@lunivers.nl - www.acupunctuurdirect.nl









SanoPharm Nederland bv - Prins Hendrikweg  2 - 3771 AK Barneveld T 0342 420714 - F 0342 420646
www.sanopahrm.com - info@sanopharm.com 

SanoPharm emulsan Vitamine D3 is op basis van een unieke 
micro-emulsie samengesteld. De structuur van deze emulsie komt 
overeen met die van moedermelk, waardoor de opname 
optimaal is! 

Nieuw!

Emulsan D3

fortissimum

3000 i.e.

per druppel

1000 i.e. of 3000 i.e. per druppel 

Eén verpakking van 10 ml bevat 240 druppels en kost slechts 
€ 19,95 voor de 1000 i.e en € 22,95  voor de 3000 i.e. verpakking 
(consumentenprijs).
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Gezond eten wordt duurder

Ongezond eten wordt goedkoper
Bron CBS | artwork Buro BlauwBrug

Naamloos-2   1 26-02-18   14:41

Masai kinderen in 
Tanzania, 
Beeld: Michelle Maria/
Pixabay





"Het is een steengoed boek en het overtreft zelfs het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde 
misdaad' van Professor Gøtzsche, dat er toch ook niet om liegt. " – H.C. Moolenburgh sr.
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Dare to be different.

www.bluemcare.com

(g)old standard new standard

www.bluemcare.com

(g)old standard
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Bij een tekort aan Q10 komt 
de hele energievoorziening in de 
cel op een laag pitje te staan. 
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�guur 1 pH schaal

neutraal





De Column Natural Solutions gaat over het combineren van materiële, energetische en informatieve 
geneeskunde en geneeswijzen, zoals dit in de complementaire alternatieve geneeskunde toegepast 
wordt om oorzaken van klachten op te heffen en effectieve natuurlijke oplossingen aan te dragen 
die chronische klachten en ziekten herstellen.
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Nederlof
sterk in grafische 

communicatie
Nederlof is dé specialist op het gebied van drukwerk

 voor de medische wereld. Met onze ervaring, kennis, 

vakmanschap en enthousiasme zorgen wij voor perfecte producten

 zoals uw briefpapier, factuurpapier, enveloppen, afspraakkaartjes, 

visitekaartjes,informatiefolders, mappen enz.

En omdat wij dé specialist zijn, kunnen wij snel, voordelig en goed produceren.

Nederlof is – voor groot en klein – innovatief, efficiënt en verrassend.

Nederlof is kortom: uw betrouwbare grafische partner!

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? 

Bel dan met Erik Dekker, 023 – 548 30 70

Crommelinbaan 50    2142 EX Cruquius    023 548 30 70    info@nederlof.nl    nederlof.nl

advies online offline beeld productie

advertentie
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