
Kurs i homeopatisk behandling av husdyr. 
 

10 timer fordelt på 8 leksjoner. 
Online kurs med innspilte forelesninger og kurskompendier.  

100% fleksibelt du kan ta kurset når det passer deg. 
 

Bonus: 3 Leksjoner med innføring i behandling av husdyr med  
 bioregulasjonsmedisin / homotoxikologi (moderne homeopati) 

Følger med gratis verdi 550,-kr  
 

               Kursavgift 1495,-kr 
 

Homeopati er en dyp og effektivt behandlingsmåte, med utgangspunkt i et 
helhetssyn og aktivering av dyrets egen naturlige selvhelbredelsesevne. 
 

Homeopatisk behandling er miljøvennlig og ressursbesparende.  
Bidrar til å redusere bruken av antibiotika, og gir bedre dyretrivsel og dyrehelse. 
Homeopatisk behandling gjør at dyrene blir raskere friske, og man får sjeldnere 
tilbakefall. Midlene er billige og hos produksjonsdyr ødelegger de ikke produktet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utdanningen for deg som vil arbeide med behandling  
og helbredelse av ulike tilstander og lidelser hos dyr.  

 Klassisk homeopati er en dyp og effektivt behandlingsmåte,  
 med utgangspunkt i et helhetssyn og aktivering av dyrets egen naturlige  
 selvhelbredelsesevne. 

Homeopatisk behandling er miljøvennlig og ressursbesparende.  
Bidrar til å redusere bruken av antibiotika, og gir bedre dyretrivsel og  
dyrehelse. Homeopatisk behandling gjør at dyrene blir raskere friske,  
og man får sjeldnere tilbakefall. Midlene er billige og hos produksjonsdyr 
ødelegger de ikke produktet.  

 

 

Kurset består av: 

�  8 Leksjoner / 10 timer i klassisk  
      homeopati. + Bonus 3 leksjoner   
      Innføring i  bioregulasjonsmedisin.   
 

� 100% nettbasert med innspilte leksjoner. 
 

� Kurskompendier med teori, midler og  
     sykdomsregister som kan benyttes  
     som oppslagsverk etter kurset.  
 

� Kursbevis til de som ønsker det. 
 

  Foreleser: Lars Steinar Haugen 

 

Norsk heilpraktikerskole 

NORSK HEILPRAKTIKERSKOLE 
 

HOMEOPATI FOR HUSDYR 

 

Betaling 

Velg mellom kortbetaling og faktura 
      

 � Betal kurset med kort her og få  
      tilgang til kurset med det samme  
. 
https://norskheilpraktikerskole.podia.com/homeopati-for-husdyr 
 
 

 � Få tilsendt faktura (på email) 
     Bestill kurset - send mail til  
     post@heilpraktikerskolen.no 
     

     Du får tilgang til kurset når vi har  
     mottatt din betaling.  
 
  

Kontakt/ informasjon: 

Email post@heilpraktikerskolen.no    
 

Telefon:  951 74 291 

Homeopat og Heilpraktiker. 
  

Har jobbet med homeopati  
og kursvirksomhet siden 1993. 
 

Eier og driver av Norsk  
Heilpraktikerskole siden 2011 
  

Driver Heilpraktikerklinikken 
på Nordstrand i Oslo siden  
2009  

 


