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Advertentie

= het nieuwe eten!

Profi teer snel van deze actie via 
 lekkergezond.nl/hm 

 Voor maar € 15,-*  ontvang  jij: 
•  4x Lekker Gezond 
• 25% korting 

In dit lifestyle magazine over gezond eten ontdek je de link 
tussen goed koken (én kopen) en goed voor jezelf zorgen 
(voor jezelf en voor een ander). Lekker gezond draait om lekker 
en om genieten; het informeert en inspireert. Het is weten wat 
je lichaam nodig heeft omdat je snapt hoe eten werkt, omdat je 
weet wat er te koop is in voedingsland en omdat je je niet laat 
leiden door de cijfers op de weegschaal maar je eigen gezonde 
verstand. Maak nu voordelig kennis met Lekker Gezond en 
ontvang 4 nummers voor maar € 15,-.

*Actie geldig tot 31 december 2018

25%
korting

Lekker Gezond 
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gehoord. Of het echt de reden voor de 
omslag in mijn gezondheid is geweest? 
Ik geloof er heilig in! Ik ben een eigen-
wijs persoon. Een tijdje terug was ik de 
homeopathische middelen een beetje 
zat. Ik wilde niet meer aan ziek zijn 
denken. Heb alle flesjes toen wegge-
gooid. Dat bleek een slecht plan. Na 
een paar weken kreeg ik allemaal 
klachten terug. Sinds augustus gebruik ik 
mijn homeopathische middelen weer 
en gaat het weer top. Het bevalt me 
veel beter dan de medicatie uit het 
ziekenhuis. Wat ik prettig vind aan 
Nicolle is dat ze goed luistert. Ze stelt 
veel verdiepende en verhelderende 
vragen. Ik heb ook, mede op aanraden 
van het ziekenhuis, mijn hele levensstijl 
veranderd. Ik neem veel meer rust, ga 
lekker wandelen met de hond. Ook 
Nicolle heeft me laten ontdekken hoe 
ik aan het leven was. Er zit nu een blij 
mens. Mijn allereerste vraag aan Nicolle 
was: ‘Kom ik er ooit van af?’ Haar 
antwoord was nuchter en gaf me hoop: 
‘Je bent er toch ook aan gekomen?’ Ik 
vind het een wonder dat zo’n klein 
flesje zoveel impact kan hebben.’ 

Hersteltijd
Homeopaat Nicolle Leijen: ‘Wilfreda 
kwam eind mei 2016 op consult. Ze had 
eerst het traject in het ziekenhuis 
doorlopen. Toen ze last kreeg van de 
medicatie maakte ze een afspraak. Ze is 
echt een Sulphur type – op dit middel 
doet ze het heel goed. Ze is super 
enthousiast en staat voor de klas als 
leerkracht in het voortgezet onderwijs. 
En dan staat ze er ook echt voor de 
kinderen. Ze kan een groep maken. 
Verder geniet ze onwijs van lekker eten, 
of dagjes uit. Ze is hartelijk. Ze is ook 
kindercoach met paarden, dat is echt 

haar passie. Naast de Sulphur heeft ze 
een aantal andere homeopathische 
middelen gehad die werkten op 
erfelijke aanleg (haar oma had dezelfde 
aandoeningen) en middelen die meer 
specifiek op de reumatische klachten 
werken. Toen ze van de reguliere 
medicijnen ziek werd, heb ik haar 
ondersteund met het homeopathische 
middel Nux vomica. Daardoor kon ze 
de medicatie uit het ziekenhuis aan en 
goed blijven functioneren. In een later 
stadium zijn we echt naar reumamidde-
len toegegaan. In het geval van Wilfreda 
is dat Rhus toxicodendron. Bijsturen in 
de behandeling vind ik belangrijk. Als er 
spanningen waren, bijvoorbeeld door 
een overlijden, dan paste ik daar haar 
middelen op aan. Als ze last had van 

huiduitslag gaf ik de plantaardige 
Mercurius mezereum. Wilfreda voelt 
het direct aan als een combinatie van 
middelen niet klopt. Dat helpt mij 
geweldig; dan kan ik ook goed bijsturen. 
Bij reuma is hersteltijd heel belangrijk. 
Daar is ze zich veel bewuster van 
geworden. In de behandeling was er 
steeds overleg met de reumatoloog. De 
bloedwaarden zijn onze leidraad 
geweest. Aan de hand van meetbare 
resultaten is de afbouw van medicatie 
begonnen. De samenwerking was in 
deze casus echt bijzonder.’ 
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