Vet du at " lekk tarm" er årsak til en rekke sykdommer og helseplager?
på vårt kurs i lekk tarm syndromet vil du lære om hva det er og hva du
kan gjøre for å behandle og forebygge dette.

Norsk heilpraktikerskole

Opptak av tidligere
arrangert webinar:
2 deler

Nettkurs i
LGS
Lekk Tarm Syndrom

"Lekk tarm" betyr at tarmen blir lekk i den
forstand at bakterier, sopp, parasitter og
deres giftstoffer, ufordøyd protein, fett og
avfall som normalt ikke absorberes i
blodstrømmen i sunn tilstand, passerer
gjennom en skadet, hyperpermeabel,
porøs eller "lekk" tarmvegg.

Omfang: 6 timer (2x3t)

Noe som er en bakenforliggende årsak til
en rekke symptomer, helseplager og
sykdommer.

795- kr

Kursavgift:

Opptak av
tidligere
2,6
og 4.6arrangert
- 2015 webinar

Bestilling:
Eksempler på typiske lekk tarm symptomer / lidelser:
Matvareintoleranser, allergier, diabetes 2, kronisk utbrenthet, søvnproblemer,
depresjon, dårlig forbrenning, dårlig næringsopptak, oppblåsthet,
forstoppelse eller diaré, uoppmerksomhet, trøtthet, konsentrasjonsproblemer,
nedsatt immunforsvar, betennelser, forgiftning av egen kropp, autoimmune
sykdommer, etc.

Undervisningen omfatter blant annet:
Hva er lekk tarm syndromet (LGS)?
Hva er årsaken til lekk tarm?
Hva er konsekvensene av lekk tarm?
Hva kan man gjøre for å forebygge og behandle lekk tarm?
Kurskompendie tilsend på mail
Diverse vedlegg

Et kurs fra
Norsk heilpraktikerskole
www.heilpraktikerskolen.no

Til Norsk heilpraktikerskole
v/ Lars Steinar Haugen

Email:
post@heilpraktikerskolen.no
Telefon: 951 74 291

Foreleser: Lars Steinar Haugen
Heilpraktiker og homeopat , Bc i biokjemi
og utdannet legemiddelkonsulent

Kursnivå
Dette kurset er best egnet for
Nybegynner

Videregående

Våren

Avansert

Leder av og underviser ved Norsk
Heilpraktikerskole.
Driver egen klinikk på Nordstrand i Oslo.
med bred erfaring i behandling av
matvareintoleranser og tarmplager

Et kurs fra
Norsk heilpraktikerskole

Kurset inngår i heilpraktikerutdannelsen

www.heilpraktikerskolen.no

Les mer om utdannelsen på vår hjemmeside www.heilpraktikerskolen.no

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

