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PARKINSON BOKSTRAINER
Waarom Parkinson Boksen?
Boksen is misschien niet de eerste sport waar u aan zou denken.
Toch is gebleken dat het een heel geschikte sport kan zijn voor
mensen met de ziekte van Parkinson. Bij boksen combineert u het
verbeteren van uw uithoudingsvermogen met het (leren) maken van
bepaalde bewegingen. Hierdoor kunt u uw balans, spierkracht en
motorische vaardigheden verbeteren. Bokstraining volgen betekent
overigens niet dat u de ring in moet: de training voor mensen met
Parkinson is meestal een vorm waarbij geen echt contact wordt
gemaakt. Dit maakt het voor de meeste mensen toegankelijker en
prettiger.
Onze trainingen zijn elke dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur
tot circa 15.00 uur en bestaat uit een groep van gelijkgestemden.
Wij spreken dan ook niet over patiënten maar over topsporters. Na
de training wordt er altijd nagepraat en is er een mogelijkheid tot

Rotterdam-Zuid

een kop koffie of thee.
De maandelijkse kosten bedragen

€

35,-

Healthcenter Rotterdam-Zuid
Ridderkerkstraat 70
3076 JW Rotterdam
tel: 06- 11 34 71 07

Overige activiteiten
Boksend Opvoeden
Zelfverdediging
Lifestyleprogramma's
Personal Training

www.parkinsonboksenrotterdamzuid.nl
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ORTHOMOLECULAIR
VOEDINGSDESKUNDIGE

Wat is Orthomoleculaire voedingskunde?
Orthomoleculaire therapie is erop gericht de gezondheid te bevorderen of
ziekteprocessen te herstellen. De behandeling heeft tot doel om de lichaamscellen
(onze bouwstenen) te voorzien van optimale hoeveelheden vitamines, mineralen,
aminozuren, antioxidanten, vetzuren en andere noodzakelijke voedingsstoffen.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een gedegen relatie bestaat tussen
voeding en de gezondheid. Slechte voedingsgewoonten staan vaak aan de basis van
het ontwikkelen van ziekten.
Met een orthomoleculair voedingsadvies proberen we zoveel mogelijk nuttige
voedingsstoffen binnen te krijgen en zo min mogelijk voedingsstoffen die ons lichaam
schaden. In onze huidige maatschappij worden we belast met tal van toxische
stoffen en door uitputting van de grond in de landbouw bevatten onze groenten vaak
nog maar minimale hoeveelheden aan gezonde bouwstoffen.
Om je gezondheid te verbeteren of om weer gezond te worden is het van belang een
juiste lichamelijke en geestelijke balans te vinden.
Als de balans wordt verstoord kunnen er allerlei klachten over uw gezondheid

Contact

ontstaan. Orthomoleculaire therapie richt zich op het behandelen van de oorzaken
van gezondheidsklachten en niet op de symptomen. Ieder lichaam is uniek en krijgt
een passend advies en eigen plan van aanpak.

Njoy Habits 4 Life
tel: 06- 520 86 556

U kunt bij mij terecht voor o.a.:

Darmklachten, Diabetes Type 2
Autisme, ADHD en ADD
Burn-out, bijnieruitputting, stress
Parkinson

Overige activiteiten
Lifestyleprogramma's
Personal Training

www.njoyhabits4life.nl

