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EAV
In de elektro-acupunctuur volgens 
Dr. R. Voll (EAV) worden de acupunc-
tuurpunten aan de handen en voeten 
gemeten. Wanneer er sprake is van 
een ontsteking, irritatie of ziekte ver-
andert de meetwaarde. EAV meet de 
afwijking en geeft aan waar deze zich 
bevindt.

Het meetinstrument van Voll werkt 
door middel van zeer lage gelijkstroom. 
Deze stroom gaat via een zilveren 
handelektrode door het lichaam. Door 
een puntelektrode die in contact staat 
met het acupunctuurpunt worden de 
metingen gedaan.

Wanneer je gezond bent, ligt de 
meetwaarde in het algemeen zo rond 
de 40/50. Meetwaarden onder de 40 
geven aan dat er een verminderde 
werking is aan één van de organen. 
Bij meetwaarden boven de 70 is kan 
er sprake zijn van een ontsteking.

Met EAV kan gezocht worden naar 
passende homeopathische en of  
orthomoleculaire middelen ter behan-
deling van de aandoening.

Acupunctuur
Acupunctuur zonder naalden is een 
nieuwe en revolutionaire methode 
in de complementaire zorg.

Alle acupunctuurpunten zijn berekend 
volgens de traditionele Chinese  
geneeskunde in frequenties. De punten 
kunnen met lichte stroomstootjes 
gestimuleerd worden. 

In tegenstelling tot de klassieke  
acupunctuur blijkt dat de werking van 
de Trikombin acupunctuurbehandeling 
vele malen sterker en sneller is.

Geen pijnlijke naalden in het lichaam, 
geen angstige zorg voor de pijn, 
slechts een elektrode moet worden 
vastgehouden en de stroomstootjes 
worden niet gevoeld. In de meeste 
gevallen duurt een behandeling niet 
langer dan 20 minuten. Geen lange 
testen meer, de behandelingsrecepten 
zijn namelijk allemaal al geprogram-
meerd in de Trikombin. 

“De resultaten zijn vrijwel  
direct merkbaar en worden 
na de behandeling alleen 
maar sterker.”



Homeopathie
Het doel van Homeopathie is het  
bevorderen van het algemeen  
welbevinden door de eigen natuurlijke 
geneeskracht van het lichaam te ver-
sterken. Homeopathische middelen 
zijn van natuurlijke aard: de planten, 
dieren en mineralen. Deze stimuleren 
het eigen lichaam om de genezing in 
werking te zetten. 

In de Homoeopathie geldt het principe 
van gelijksoortigheid. De klachten 
die u heeft worden iets sterker terug 
gegeven door korrels of druppels, 
waardoor de oorspronkelijke klach-
ten geleidelijk, duurzaam en zonder 
bijwerkingen verdwijnen. In de  
Homeopathie wordt op een holistische 
wijze behandeld dit in tegenstelling tot 
regulier. Er worden verbanden gelegd 
tussen o.a. de klachten, de ontstaans-
geschiedenis en de psyche. Hierdoor 
is de behandeling zeer effectief. 

Cura Vitalis heeft zich gespecialiseerd in 
psychiatrische problematiek, com-
plexe problematiek, detox en ontwik-
kelingsproblematiek. U kunt met al 
uw klachten terecht, van verkoudheid 
tot vermoeidheid en van stress tot 
chronische ziekte.

Dr. Hahnemann, 
grondlegger van de Homeopathie

WWW.CURAVITALIS.NL

GEZONDHEIDSCENTRUM

Handelsstraat 44 F
9501 EW Stadskanaal

info@curavitalis.nl
www.curavitalis.nl T. 085 27 35 130

Orthomoleculair
De orthomoleculaire geneeskunde 
probeert het lichaam te voorzien van:

de optimale hoeveelheid van 
natuurlijke stoffen.
voldoende vitaminen, mineralen 
en spoorelementen
bescherming tegen afvalstoffen, 
toxines, enz.

Er is sprake van een zogenaamde  
biochemische individualiteit, ieder 
mens verschilt en er is een verschil 
tussen inname en opname van 
voedingsstoffen. Ook de reactie op 
voedingstoffen van andere externe 
factoren op het lichaam spelen een 
belangrijke rol. Een orthomoleculair 
specialist bepaalt hoe het is gesteld 
met de opname van diverse voedings-
stoffen zoals: vetten, eiwitten, suikers, 
mineralen, vitaminen en aminozuren. 
Op basis hiervan kan een gericht voe-
dingsadvies en eventueel een  
suppletie advies gegeven worden

De voedingssupplementen die worden 
voorgeschreven zijn zeer specia-
listisch van aard, wetenschappelijk 
onderbouwd en gericht op specifieke 
functies of organen van het  
lichaam. Deze middelen  
worden vaak tijdelijk ingezet 
om het lichaam te onder-
steunen en te stimuleren om 
zelfstandig te functioneren.

Eigen merk Cura Vitalis
Magnesium Complex

Bioresonantie
De laatste jaren is  de behandeling met Bioresonantie 
steeds populairder geworden. De voordelen van het  
werken met Bioresonantie zijn zwaarwegend gebleken  
en voornamelijk in het voordeel van de client te werken.

De Trikombin is ontwikkeld door Alan E. Baklayan. Het is 
een grote sprong voorwaarts op het gebied van bioreso-
nantie. Het lichaam en de meridianen, evenals de chak-
ras zijn precies zo opgebouwd als (muziek) octaven. De 
gegevens voor de programma’s zijn niet zomaar gevon-
den, maar wiskundig berekend, ze zijn wetenschappelijk 
traceerbaar en controleerbaar.

Dit betekent ook alle emotionele, psychosomatische 
en mentale structuren.


