Biokjemi er livets kjemi
Hvorfor bør du som terapeut lære biokjemi ?
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Totalt 10 timer:
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Biokjemi for
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arrangert webinar
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Du får en dypere forståelse for hvordan
kroppen virker. Du lærer om proteiner,
hormoner, enzymer, fett og karbohydrater.
Du lærer hvordan kroppen bryter ned
næringsstoffene og lager energi eller
bygger nødvendige stoffer og strukturer.
Videre lærer du om avfallstoffene og hva
kroppen gjør med de.

Med en dypere forståelse for de biokjemiske prosessene er
du bedre rustet til å forstå dine pasienters sykdommer og
lidelser. Og du blir i stand til at gi en bedre rådgivning om
kosthold osv.
Videre vil du og etter å ha lært biokjemi bli bedre rustet til å
forstå medisinsk litteratur og litteratur om ernæring og
kosthold på et mye dypere nivå enn tidligere.

Mange synes kjemi og biokjemi høres vanskelig /kjedelig ut
Med mange uforklarlige ord, symboler og reaksjoner.
Det er sikkert fordi du ikke har lært nok om det. På kurset
starter vi helt fra begynnelsen med grunnleggende kjemi og
bygger opp din kunnskap trinn for trinn Når du begynner å forstå hvordan ting henger sammen vil du
kanskje oppdage at biokjemi er gøy.

www.heilpraktikerskolen.no

1250- kr

Du lærer om hvordan alt henger sammen

Skal du delta på flere av heilpraktikerskolens kurs vil kurset i
biokjemi gi deg et bedre grunnlag til kurs som ernæringslære,
funksjonell medisin, farmakologi, fysiologi og patologi mm.
slik at du får en bedre forståelse og utbytte av disse kursene.
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Kursets innhold:

Foreleser:

Grunnleggende kjemi,
atomer, molekyler og kjemiske bindinger
pH - syrer og baser
Frie radikaler
Næringsstoffenes oppbygning / struktur
Enzymer, hormoner og nukleinsyrer
Stoffskiftet (metabolismen)
Næringsstoffenes nedbryting og omdanning til
energi og byggesteiner - anabolisme og katabolisme

Heilpraktiker og homeopat.
Bachelor i biokjemi og utdannet
legemiddelkonsulent.
Leder av og underviser i flere fag
ved Norsk Heilpraktikerskole.
Driver egen klinikk ved Nordstrand i
Oslo.

Kurset inngår i heilpraktikerutdannelsen
Les mer om utdannelsen på vår hjemmeside www.heilpraktikerskolen.no
Kursnivå
Dette kurset er best egnet for
Nybegynner

Videregående

Avansert

Kurset streames over nettet
Alt du behøver for å følge
undervisningen er en PC og
nettforbindelse
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