
Welke indicaties… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwezige therapiemogelijkheden… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Fresh Health Complementaire Pijnverlichting’  

richt zich op het leefbaarder maken van pijn.  

Wij dragen mogelijkheden aan om samen met jou 

nieuwe invalshoeken te bekijken en een persoonlijk 

(zelfhulp)programma op te zetten.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voel je op voorhand welkom bij de  

Zelfhulpgroep Pijnverlichting 
waar de weg naar welzijn onder je voeten ligt!  

Fresh Health 
Complementaire  
Pijnverlichting 

Wil je weer ‘gewoon’ 

van het leven gaan 

genieten? Wat was  

dat dan ook alweer?  

Gewoon? 

 
 
Blessures van spieren, pezen en/of 
gewrichten; 
Chronische pijnen; 
Oedeemklachten; 
Overgangsklachten; 
Huidproblemen n.a.v. pijnklachten; 
Nek- en (onder)rugklachten; 
Pijnen als gevolg van de Ziekte van 
Lyme waaronder zich continue 
verplaatsende pijnen door het hele 
lichaam; 
Etalagebenen en onrust; 
Fantoompijn; 
Gewrichtspijnen; 
Reumatische klachten; 
Spanningen, burn-out en stress; 
Hoofdpijn; 
Sportblessures. 
 
 
 
 

 
 
Acupunctuur; 
Ademhaling; 
Bewegen: ‘motion is the lotion’; 
Colon Hydrotherapie; 
Deblokkade; 
Detoxprogramma’s; 
Fotonen; 
Fresh Health Hofmann Wave; 
Geestelijke pijnverwerking; 
Healingmethodes; 
Infrarood sauna; 
Massages; 
Micromineralen; 
Reconnective Healing; 
Resonantie; 
Touch of Matrix;  
Vasculaire therapie; 
Voedingsadviezen gericht op pijn. 
 
 

Informatie of een afspraak maken?  

Neem gerust even contact op met  

Arno via 06 547 747 40 of per 

e-mail: Gezondheid@FreshHealth.nl 

   Waar kun je ons vinden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parnassusweg 33-h, 1077 DD Amsterdam 

Telefoon: 020 337 81 40 / 06 547 747 40 

Website: www.FreshHealth.nl  

E-mail: Gezondheid@FreshHealth.nl 

 



Waar het volgens ons om gaat… 
Pijn kent vele oorzaken en niemand  
in de wereld is hetzelfde. Waarom  
dan standaard oplossingen als de 
oorzaken zich niet altijd op dezelfde 
wijze laten behandelen?  
 
Geen wachttijden… 
We benaderen pijnverlichting vanuit 
langjarige ervaring in het begeleiden 
van mensen die zich zelf willen 
behandelen op momenten dat het 
nodig is.  
 
Er is altijd een begin… 
Je bent belangrijk voor ons, we 
oordelen niet en empathie is onze 
tweede natuur. Wij stimuleren om 
persoonlijke doelen te bereiken.  
Met elkaar vooruit kijken naar de 
mogelijkheden! 
 
Praten werkt goed… 
We zijn hier met een zelfde missie: 
het verbeteren van welzijn door onder 
andere pijnverlichting. In de gezellige 
huiskamersfeer komen zinvolle 
gesprekken op gang en brengen 
nieuwe inzichten en invalshoeken je 
verder op weg naar herstel.   
 
Maak eens contact… 
Bel ons voor een kennismaking. Onze 
empathische ervaringsdeskundigen, 
begeleiders en therapeuten staan je 
met raad, aandacht en daad bij! 

Voeding & 
Sproutjuice 

Colon  
Hydrotherapie 

Touch of Matrix & 
Reconnective Healing 

Resonantie 

Mentale pijnverwerking 

Fotonen 

Fresh Health H-Wave 
Exclusief in Nederland! 

Micro Mineralen 
& Hormonen 

Ademhaling  
& Beweging 

Acupunctuur 
 

Infrarood Sauna 

Vasculaire 
Therapie 


