
Voor Mens en Dier

Werkwijze EQcure
 Een holistische aanpak ter verbetering van het welzijn van mens en dier. 

Tevens in samenwerking met Shiatsu therapeuten voor mens en paard.
Mens en paard meer in balans brengen!

Bioresonantie is geschikt
voor alle leeftijden. De
therapie kan breed worden
ingezet. Elke vorm van
onbalans in het lichaam
waar je ongemakken van
ondervindt kunnen we meer
in balans brengen.
Bioresonantie therapie werkt
op het hele lichaam, niet op
de klachten alleen. Ook voor
dieren inzetbaar.

Bioresonantie
Wat zijn wij als mens en
dier eigenlijk bevoorrecht
met wat de natuur ons te
bieden heeft. Er zijn zo
ontzettend veel
geneeskrachtige kruiden.
Voor de kruidenmixen
wordt op afstand gemeten
aan de hand van een foto
en de gegevens van de
mens (thee) of het paard.

Kruidenmix
Shiatsu is een manuele
behandelmethode voor
preventieve gezondheidszorg en
therapie die vitaliteit bevordert,
vermoeidheid verlicht en de
natuurlijke zelfhelende kracht
stimuleert door druk toe te
passen op specifieke punten op
het lichaam. Daarnaast geeft
shiatsu de warmte van een
zorgzame aanraking.
www.rondenrond.nl
www.shitouch.com

Shiatsu
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Fotoreading
Er is ook nog altijd de mogelijkheid om een fotoreading aan te
vragen bij EQcure. Wanneer je vragen aan of over je dier hebt. Dit
brengt vaak helderheid, inzicht of bevestiging.

Voor uitgebreide informatie kun je kijken op www.eqcure.nl of
www.eqcure.be

Hulp vragen is geen zwakte,
maar de eerste krachtige stap naar jezelf!

Marjolein - EQcure

De samenwerking voor de
mens is aangegaan met
www.rondenrond.nl De
eerste resultaten zijn
bijzonder goed te noemen.
Meer de diepte in kunnen
na de bioresonantie
behandeling met shiatsu en
een op voorhand ontvangen
uitdraai die al veel
informatie geeft omtrent de
te behandelen mens. Hier
gaan we heel veel mensen
gelukkig mee maken. 
Ook betreffende de paarden
is er een samenwerking
gestart met
www.shitouch.com. Voor
deze behandelingen geldt
hetzelfde. Het is eigenlijk
een kortere weg die gegaan
kan worden om sneller tot
resultaat te komen. Paard
blij, eigenaar van het paard
minstens zo blij. En daar
gaat het om. Die blijdschap
voelen van de mens en van
het dier. Mijn hart gloeit
daarvan. Ik spreek de hoop
uit dat velen hun weg naar
ons gaan vinden. Naast het
bioresonantie consult
ontvangt de mens een op
maat gemeten kruidenmix
thee en het paard een
kruidenmix voor 3 weken
inclusief supplementen. 

Samen
Sterk!
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EQCURE VORMT NOOIT EEN VERVANGING VOOR
DE REGULIERE MEDISCHE ZORG. BIJ TWIJFEL EN
NOODSITUATIES ALTIJD DE DIERENARTS/ARTS
RAADPLEGEN.


