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Wil je weten: 

 Hoe gezond ben ik? 

 Welke vitamines kom ik tekort? 
 Welke mineralen kom ik tekort? 

 Welke organen functioneren niet optimaal? 

 Waar ben ik allergisch voor? 
 Welke toxinen zitten er in mijn lichaam? 
 
Laat je dan op een zeer moderne manier scannen met een apparaat dat in veel buitenlandse ziekenhuizen 
gebruikt wordt. Je houdt gedurende een minuut een staafje vast in je hand. Door kleine pulsen, die je niet 
voelt, wordt informatie uit je lichaam gehaald. Dit heet biometrie. (Meer informatie en wetenschappelijk 
bewijs vindt je op https://stichtinggezondheid.nl/biometrie-wetenschappelijk-bewijs/) Er worden tiental-
len rapporten gegenereerd. Onze gediplomeerde coaches zorgen ervoor dat je een goede samenvatting 
krijgt die voor jou duidelijk is. Je krijgt gezondheidstips op maat over allerlei aspecten van je lichaam. 

Kijk voor het tarief op www.bodymovement.nl/gezondheidscheck 

Overzicht van alle metingen: 

1. Bloedvaten 
2. Maag en darmen 
3. Lever 
4. Galblaas 
5. Alvleesklier 
6. Nieren 
7. Hersenen 
8. Botten 
9. Reumatische klachten 
10. Bloedsuiker 
11. Sporenelementen 
12. Vitaminen 
13. Aminozuren 
14. Co-enzymen 
15. Immuunsysteem 
16. Zware metalen 
17. Allergieën 
18. Obesitas 
19. Visuele moeheid 
20. Gynaecologie (vrouw) 
21. Prostaat e.d. (man) 

Wij hebben miljarden cellen in ons lichaam en alle cellen 
hebben membranen met bepaalde frequenties. Door het 
sturen van elektromagnetische impulsen naar het li-
chaam reageren de cellen, weefsels, systemen als reac-
tiepatroon op deze signalen. Vitale cellen of weefsels rea-
geren anders dan cellen of weefsels die verstoring heb-
ben door bv. verzuring, ontsteking, afvalstoffen zoals 
zware metalen, hormonale disbalansen, mitochondrie-
problematiek (burn out en vermoeidheidsklachten), etc. 

Ieder lichaamsobject met een specifiek eigen frequentie-
combinatie is gemeten en geeft de reactie van dat object. 
Dat gaat heel precies tot cel- en weefselniveau en na het 
meten zie je een selectie van objecten die niet normaal 
gereageerd hebben, dus deze zijn uit balans en mogen 
support hebben door advies en coaching. 

Technische uitleg (voor de geïnteresseerde) 


