Gezondheid APK
Bi Kang Tang cupping behandeling
Gezond zijn is het belangrijkste in het leven. Daar is iedereen het over eens. En bijna
iedereen vindt een kwaal geen ziekte. Daarom gaan wij pas medische hulp zoeken als wij
niet meer kunnen functioneren, doordat bijvoorbeeld de pijn te erg is. Maar juist die
kleine pijntjes er ongemakken zijn een teken aan de wand. En tussen compleet gezond
zijn en ziekte bestaat een groot gebied. Daar sluimeren de ongemakken en als we dat
maar lang genoeg negeren kunnen die ongemakken zich ontwikkelen tot wat ernstigers.
Wij vinden het heel normaal dat een auto periodiek gekeurd wordt om problemen te
voorkomen. En net als bij een auto zouden wij eigenlijk een ‘gezondsheids APK’ moeten
laten uitvoeren. Want tijdige ontdekking kan problemen en ziekte op lange termijn
voorkomen.
Bi Kang Tang voert de gezondsheids APK uit met een speciale diagnostieke cupping
therapie. Hierbij worden eventuele problemen snel gezien waar bij u de klachten zijn. Als
het nodig is kan bijvoorbeeld een vervolgbehandeling worden toegepast met speciale
cups. Deze bijzondere cups hebben een magnetische werking, versneld door een uniek
injectiesysteem. Hierdoor wordt er balans in het lichaam gebracht, door beïnvloeding van
de organen en stimulering van de bloedconditie. Cupping heeft een
ontstekingsremmende en pijnstillende werking. En cupping bevorderd het zelfgenezend
vermogen.
Cupping therapie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van een aantal klachten
en ziekten:
Het werkt ontstekingsremmend bij artritis, frozen shoulder, bronchitis, longontsteking,
nierontsteking, hepatitis, blaasontsteking en andere ontstekingen.
Het werkt verlichtend bij reumatoïde botpijn, reumatische gewrichtspijn, maagpijn,
stagnatie, rugpijn, menstruatie, aangezichtspijn, ischias, hoofdpijn en andere chronische
ziektes.

Het heeft invloed op de werking van het endocriene stelsel en wordt toegepast bij de
behandeling van bloeddrukproblemen (te hoog of te laag), slapeloosheid, migraine,
obstipatie, diabetes, hart- en vaatziekten en andere chronische klachten.
Cupping therapie helpt de immuniteit van het lichaam te verbeteren. Het pakt niet alleen
grotere problemen aan, maar kleine problemen kunnen snel verholpen worden, voordat
het grote problemen worden. Van semigezond wordt je echt gezond. En dat waren we al
mee eens. Gezondheid is het kostbaarste bezit!
Laat een gezondheid APK doen en neem contact op voor een afspraak. Onze
contactgegevens en openingstijden staan hieronder. Wij zien u graag in onze praktijk
terug.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

09:00-17:00
09:00-12:00
gesloten

Adres:
Telefoon:

Aletta jacobsstraat 304
2614 JD Delft
015-256 01 12

