Life
Balance
Praktijk voor chronische klachten
en pijnbestrijding
Hulp bij chronische klachten, waaronder spijsvertering, luchtwegen, vermoeidheid,
spieren en gewrichten, migraine, allergieën, intoleranties, whiplash, aanhoudende
pijn, ADHD, RSI en burnout. Mensen lopen maanden of zelfs jaren met klachten
zonder dat deze worden opgelost. Dit blijkt in de praktijk in veel gevallen niet nodig.
Life Balance stelt niet de symptomen van de
klacht centraal, maar vergroot doelgericht de
conditie van het zelfherstellende vermogen van
de cliënt. Hierdoor lost je lichaam zelf de
achterliggende oorzaken op en wordt de kans
op langdurige resultaten vergroot. Life Balance
werkt met een selectie van recente
ontwikkelingen binnen de complementaire en
preventieve geneeskunde.

De behandeling bestaat uit een uitgebreid intake
gesprek, gevolgd door een diagnose volgens de
Rista methode. Deze geeft een computer
ondersteund beeld van de werking van de
verschillende onderdelen van je lichaam, eventuele
verstoringen en van beginnende of gevorderde
ziektebeelden.

Na de diagnose, volgt behandeling met de Scenar. Hierbij
wordt je lichaam doelgericht aangezet om zélf de
achterliggende oorzaak van de klachten te genezen,
waardoor ook de daarmee samenhangende symptomen
kunnen verminderen of verdwijnen. Om dit proces te
ondersteunen krijg je aanvullende, praktische adviezen
waar je direct mee aan de slag kunt.
Omdat Life Balance uitgaat van het functioneren van body en mind als één geheel,
kunnen blijvende resultaten worden bereikt. Zowel bij chronische klachten,
blessures als bij trage hersteltrajecten. Kijk op de website voor cliënt cases en
neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Life Balance –Groepspraktijk Zenter
Antwerpsestraatweg 296, Bergen op Zoom
Telefoon 0164-240666

Mobiel 0619-434400

Email info@lifebalance.nu

Life Balance is aangesloten bij Scenar Centers International, met als doelstelling de beschikbaarheid en de
kwaliteit van de biofyische geneeskunde te vergroten. Aangesloten therapeuten worden opgeleid door artsen
met een specialisatie op het gebied van Rista en Scenar. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor uw
gezondheid. Indien u hierover twijfelt, raden wij u aan eerst met uw huisarts te overleggen.

