Lær å teste og tolke urinprøver.
Vi starter med å gå igjennom nyrenes fysiologi slik
at du bedre forstår hva vi kan finne svar på gjennom
en urinprøve.

Norsk heilpraktikerskole

Du lærer å bruke teststrimler (urinstiks) og tolke
resultatene fra disse. Vi går igjennom de vanligste
skolemedisinske laboratorieprøver og tolking av de.
Du vil lære om urinens oversjiktsreaksjon (Uri-color)
som er en test som forteller om belastning i ulike
organer.

Urinanalyser
Urinens
oversjiktsreaksjon

Kurs på DVD

Å kombinere bruk av urinstiks og urinens oversjiktsreaksjon er et nyttig redskap i klinikken, som er med
på å gi et hurtig innblikk i pasientens forstyrrelse /
belastning.
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Ved bruk av Uri-Color kan man finne funksjonelle forstyrrelser på et tidlig
stadium lenge før det gir utslag på urinteststripsene.
Et eksempel på hva en kan se ved hjelp av Uri-Color: Man kan påvise
ubalanser/dysbioser i tarmen/tarmflora, videre kan man se om dysbiosen
sitter i tynn eller tykktarm (eller begge)og om det er en gjæringsprosess (fra
karbohydrater) eller om det er en foråtnelsesprosess (fra proteiner)
Videre kan man se om det finnes svekkelser/belastninger i slimhinnene.
Dette er et veldig nyttig redskap i forbindelse med diagnostisering av LGS
og tarmdysbioser, og ved å utføre retester går det an å følge/ dokumentere
pasientens utvikling.
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Nyrefysiologi
Hurtigtester med urinstiks
Med gjenomgang av de ulike måleparameterne
Bruk av urinstiks i klinikken og prøvetakningsprosedyrer
Tolking av noen laboratorie urinanalyser
Urinens oversjiktsreaksjon
Prøvetakningsprosedyrer og tolking av prøven

Foreleser:
Lars Steinar Haugen
Heilpraktiker og homeopat.
Leder og underviser ved Norsk Heilpraktikerskole,
Har drevet egen klinikk i over 20 år, nå ved
Nordstrand i Oslo.
Utdannet homeopat, heilpraktiker, Bc i biokjemi UIO
og utdanne legemiddel konsulent HIO, og en rekke
tileggsutdannelser innen biologisk medisin /
homotoxikologi, matvareintoleranser og manuell
terapi.

BLI HEILPRAKTIKER VED NORSK HEILPRAKTIKERSKOLE
Utdannelse over 3 ½ år – 7 selvstendige kursmoduler
Heilpraktikerutdannelsen gir en bred og grunnleggende
utdannelse i naturmedisin.
Som student på heilpraktikerutdannelsen blir du utdannet i de
grunnleggende og avgjørende elementer i en naturmedisinsk forståelse
av sykdom og sunnhet.
Du lærer bla fag som i homeopati, antroposofisk homeopati, biologisk
regulasjonsmedisin (homotoxikologi) cellesaltterapi, ernæringslære, funksjonell
medisin, allergi og intolleranse testing / behandling, irisanalyse, visuell analyse,
urteterapi, soneterapi, øreakupunktur, Dorn metoden, koppingterapi , biokjemi,
farmakologi og mye annet.

Kursnivå
Kurset er best egnet for
Nybegynner

Videregående

Avansert

Kontakt oss for mer informasjon eller en prat om utdannelsen
post@heilpraktikerskolen.no - Tlf: 951 74 291

Kurset arrangeres som
nettkurs. Alt du behøver for
å følge undervisningen er en
PC og nettforbindelse.

