Serie: alternatieve behandelingen

Homeopathie

Complementaire geneeskunde kan bijdragen tot

Genezing, verlichting van klachten of verbetering van het hele
welbevinden. Homeopathie werkt essentieel anders dan de
reguliere geneeswijze. Het richt zich op de totale mens. Door
juist het gezonde deel te stimuleren, kan de ziekte minder
plaats innemen, waardoor de vitaliteit verbetert.
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