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Krachtige Natuurgeneeskundige 
oplossingen!

Helen begint niet bij het storten van nog meer chemische rommel 
(met zeer twijfelachtige werking), maar juist met het verwijderen van 

geestelijke en lichamelijke belastingen, ontgiftiging.  

De holistische natuurlijke behandeling is erop gericht om het zelfgenezende vermogen 
(dat enorm sterk is!) maximaal aan te spreken. Daarom is gelijktijdige aanpak van 
lichaam en geest zo ontzettend belangrijk. Om het zelfgenezend vermogen, een 
goed gewapend immuunsysteem van het lichaam, maximaal te mobiliseren zijn drie 
zaken van essentieel belang: 

•	 Het minimaliseren van toxines en pathogenen in het lichaam.
•	 Het minimaliseren van toevoer van toxines en pathogenen naar het lichaam 

(de kraan dichtdraaien)
•	 Het maximaliseren van gezonde en helende voedingsstoffen en 

opnamecapaciteit ervan in het lichaam.

De ontlasting van het immuunsysteem geeft direct meer energie en stelt het systeem 
maximaal in staat om ziekten aan te pakken. Samen met een -door gezonde en 
helende voeding- ondersteund zelf helend vermogen, ontstaat het meest krachtige 
en effectieve wapen tegen ziekte. Combineer dat met een reine, sterke geest en je 
hebt een onoverwinnelijk koppel!



HeelBewust van 
symptoombestrijding

naar genezing!!
Het portfolio van HeelBewust is erop afgestemd u hierbij maximaal te helpen. Al onze 
producten zijn kritisch voorgeselecteerd door deskundigen in natuurgeneeswijzen, 
voeding en toxines. Dat kaf hebben wij al voor u van het koren gescheiden!

Missie
Het is onze passie en missie om mensen te helpen bij het bewust helen. Dit doen 
wij niet alleen door de meest krachtige en effectieve natuurlijke oplossingen aan 
te reiken, maar ook door het geven van informatie. Belangrijke kennis en inzichten 
die echt helpen om het verschil te maken. Helen is immers een bewust proces van 
lichaam en geest, dat mag volgen op een proces van ziek worden. 

Velen zijn niet alleen vastgelopen in de reguliere geneeskunde. Ook in de 
natuurgeneeskunde lopen velen van ons vast, soms muurvast. Het mooie aan 
natuurgeneeskunde is dat er vele wegen naar Rome leiden. Het lastige eraan is dat 
het moeite kost om nét die aanpak te ontmoeten die je wél verder brengt. De aanpak 
die past bij de persoon, zijn levensfase en de ziekte. Onze klanten worden daarom 
ondersteund met actuele kennis en inzichten, deze ondersteuning is gratis. 

Ons portfolio bevat ook oplossingen voor dieren. Een selectie aan relevante 
boeken maakt ons aanbod compleet. Wees welkom!

Boeken | Detox | Kruiden | Magnesiumolie | Massageolie | Memon 
Milieutechnologie | Carnibest natuurvoeding | Natuurlijke antibiotica | Vitamix 

Rawfood blenders | Superfoods | Voedingssupplementen mens & dier   
Watervitalisatie | Zen Alarm klokken
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