Haarmineralen analyse
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Waarom?
Een voor de hand liggende gedachte is om de mineralen
status in het bloed te meten. Echter, het bloed is vooral een
transportsysteem en geeft de toestand in de cellen lang
niet altijd weer.
Daarnaast gaat het in de HTMA analyse vooral om de relatie tussen mineralen
profielen en gezondheidsvariabelen. De toestand van het autonome zenuwstelsel,
de hormonen, stress-respons, stofwisselingssnelheid en vertering etc. en de
daarbij behorende gezondheidseffecten zijn hiermee in een samenhangend beeld
goed te verklaren. Het is in dit verband een groot voordeel dat de HTMA analyse
een gemiddeld beeld schetst over een periode van 3 maanden. De mineralensamenstelling van het bloed is daarmee vergeleken onderhevig aan grote
schommelingen. Hierdoor zijn trends en ontwikkelingen in de gezondheid wél op
basis van een haarmineralen analyse en niet met bloedonderzoek vast te stellen.

1. Analyse

2. Diagnose

De samenstelling van het haar in de vorm van mineralen en
zware metalen geeft belangrijke informatie over het interne
functioneren van het lichaam. Tot nu toe was het onmogelijk
om relaties te leggen tussen een bepaalde concentratie van
een mineraal in het haar en de biologische beschikbaarheid
van dat mineraal in het lichaam. Die relaties zijn erg complex.
Bijzonder is dat het laboratorium waarmee we samenwerken,
na jarenlang onderzoek verbanden heeft kunnen leggen tussen
mineralen patronen in het haarmonster en het functioneren
van de belangrijke organen en functies in ons lichaam.

De analyse geeft een samenhangend totaalbeeld over de actuele
toestand in het lichaam waarbij de gevolgen van overbelasting,
stress en verkeerde- of onvolwaardige voeding inzichtelijk
gemaakt wordt. Hierdoor worden allerlei ontwikkelingen
betreffende de gezondheid zichtbaar, die op den duur kunnen
leiden tot ziekten. U krijgt naar aanleiding van de analyse een
uitgebreide (Engelstalige) rapportage die tevens een individueel
behandeladvies bevat, dat betrekking heeft op lifestyle, voeding en
orthomoleculaire suppletie.
Doordat deze methode onderdeel is van een samenhangende
visie op gezondheid en ziekte verschaft ze ook veel en essentiële
informatie over de achtergrond van uw klachten of aandoening(en).
Dit maakt een hele gerichte behandeling mogelijk.

3. Behandeling

4. Effect van de behandeling

Maatwerk is mogelijk omdat specifiek samengestelde
supplementen zijn ontwikkeld die de behandeling effectief
ondersteunen omdat ze zich richten op het herstellen van
bepaalde orgaanfuncties.

Of de behandeling het gewenste effect heeft is uiteraard
in belangrijke mate bepaald door de afname van de
klachten. Daarnaast bepaalt een vervolg analyse na ca. 3-4
maanden wat de fysiologische veranderingen zijn en of de
behandelkoers aanpassingen of correcties behoeft. Dit maakt
de behandeling doelgericht en accuraat.

De supplementen zijn exclusief verkrijgbaar bij Biocoherence
Nederland BV.
Naast het herstel van de interne biochemie en fysiologie
met deze voedingssupplementen, is het advies gericht op
bewustwording inzake voeding en lifestyle, in relatie tot
de klachten.

Van elke haarmineralen analyse (HTMA) kunt u op verzoek
ook een Nederlandstalig rapport ontvangen. Sommige
praktijken werken uitsluitend met een Nederlandstalige
rapportage.
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