
 

 

 
 
 
 
 
 
Geef je immuunsysteem een boost! Ervaar minder stress en een betere weerstand. 
 
Nu de herfst nadert en de virussen overal rondwaren is het extra noodzakelijk om je 
immuunsysteem op peil te houden of op te vijzelen. 
Natuurlijk kun je daar zelf veel aan doen: 

• Gezond eten, vooral veel verse groenten en fruit 
• Voldoende beweging 
• Positieve gedachten 
• Voldoende slaap 
• Angst en stress verminderen 

 
Wil jij je weerstand nog eens extra ondersteunen? Dan heb ik twee prachtige behandelingen die 
jou kunnen helpen.  
En deze kun je deze maand extra voordelig boeken! 
 
Bindweefselbehandeling met licht en kleur.  
Dit is een andere ervaring dan een manuele bindweefselbehandeling. Met een lampje waar ik 
verschillende kleuren licht opzet, strijk ik over alle vlakken op je rug.  
Je zult merken dat dit diep ontspannend is en ontspanning is natuurlijk positief voor ons 
immuunsysteem. Daarnaast werkt het ook ontgiftend, het helpt de afvalstoffen af te voeren en 
ook daar is ons lichaam blij mee.  
Cliënten zijn altijd erg enthousiast over deze behandeling omdat hij zo diep ontspannend werkt 
en tegelijkertijd goed voor de gezondheid is.   
En dat het dan nog positief werkt op je weerstand is helemaal mooi meegenomen natuurlijk.  
 
Behandeling kleurenpunctuur en energetische stoel.  
Binnen de kleurenpunctuur heb ik een prachtige behandeling die helpt om het immuunsysteem 
extra te versterken. Terwijl jij heerlijk ontspannen op de behandeltafel ligt, worden de organen en 
het lymfesysteem gestimuleerd waardoor meer afvalstoffen verwijderd worden. Je lichaam komt 
zo in een optimale conditie om de virussen te bestrijden. 
Daarna mag je nog even plaatsnemen in de energetische stoel (urimcode) zodat de ingezette 
behandeling nog beter kan doorwerken.  
 
Gedurende de maand oktober kun jij één van deze behandelingen boeken voor een extra 
aantrekkelijke prijs.  
Normaal kost een behandeling van een uur € 65,00 euro, nu krijg je een korting van 30% en 
betaal je slechts € 45,00* 
 
Bel of mail me voor een afspraak.  
ine@praktijkyugen.nl 
06-54962871 
 
*één behandeling per persoon. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Behandeling geboekt in oktober, 
dient in oktober of november plaats te vinden.  
 
 


