Stoppen met roken
moeilijk?
Nu niet meer!
Ook u kunt stoppen met roken in
één behandeling.
Sinds 2007 kunt ook u in deze
praktijk gebruik maken van het antirookbehandeling naar de inzichten
van Dr. Ersal Isik van de “Neosante
Kliniek” en met behulp van de
MORA-Bioresonantie-apparatuur.
Deze kliniek die o.a. bekend is
geworden om zijn succesvolle antirook behandeling.
Onderzoek heeft uitgewezen:
C
Meer dan 80% van de rokers
die dit anti-rookprogramma
volgenden, zijn na 1 behandeling direct van hun
rookbehoefte af*.
C
Op de langere termijn heeft
meer dan 70% van de rokers
nog steeds geen behoefte aan
roken*.
C
93% van de deelnemers vindt
deze anti-rook behandeling
effectief*.

Anti-rookbehandeling
naar Dr. Ersal Isik met
behulp van de MORABioresonantie-apparatuur

Als ik wil stoppen, wat
wordt er dan van mij
verwacht?

Uw voordelen:

Om een succesvolle behandeling te
verkrijgen is uw medewerking
noodzakelijk. Hiervoor is het
essentieel dat u de volgende punten
positief kunt beantwoorden:
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Eénmalige behandeling**
gebaseerd op ruime ervaring.
Succesvolle behandeling (>
80% direct van rookbehoefte
af*).
Behandeling is door iedereen
zeer goed te verdragen
(pijnloos, geen naalden etc.).
Eenvoudig en goed vol te
houden behandelprotocol.
Behandelprotocol voorziet in
nazorg en instructies.
Goede waardering door exrokers (93% vindt deze manier
van stoppen met roken
effectief*).
Kostenbesparend door
éénmalige behandeling**.
Minimale tijdsinvestering.

* Onderzoek Neosante Kliniek.
** In enkele situaties is een korte aanvullende
behandeling noodzakelijk.
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Ik wil echt stoppen met roken.
Ik weet dat de antirookbehandeling een
hulpmiddel/ondersteuning is. Ik
moet zelf stoppen.
Ik ben bereid me in te zetten
voor een succesvolle
behandeling.
Ik ben bereid me te houden aan
het behandelprotocol.

Wat kunnen wij nog
meer bieden?

Instituut voor
Biocybernetische
Therapie Dreumer

Naast de anti-rookbehandeling naar
Dr. Ersal Isik kunt u binnen onze
praktijken tevens terecht voor:

Multidisciplinaire praktijken in
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Klassieke acupunctuur
behandeling om te stoppen met
roken.
Diverse Health-Checks.
Behandeling van Houding- en
bewegingsklachten.
Algemene behandelingen met
behulp van:
S
MORA-Bioresonantietherapie
S
Traditionele Chinese
Geneeswijzen.
Podologische / Podo-posturale
behandelingen.
Reïntegratieprogramma’s

Begeleiding is mogelijk door:
C
Fysiotherapeut.
C
Verpleegkundige.
C
Acupuncturist.
C
Podo-posturaaltherapeut /
Register podoloog.
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