För dig med migrän
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Kurs för dig med migrän och
huvudvärk
Här lär du dig att använda ditt
homeopatiska husapotek i vardagen. Att ha
ett akut-kit hemma med medel så man kan
behandla sig själv när man behöver vid
migrän är ett måste.
Homeopatiska preparat är energimedicinska

läkemedel, som är helt ofarliga och helt
utan biverkningar. De är mycket effektiva
när det gäller olika åkommor/tillstånd
som vanligtvis lindras med receptfria
läkemedel
från
apoteket,
tex
värktabletter,
hostmediciner, nässpray,
salvor för de problem som kan uppstå.

Kursens innehåll:
Vad
händer
i
kroppen
när
vi
tillsätter ett homeopatiskt medel?
Vad är homeopati och hur fungerar
det?
Potens dvs hur “starkt” medel och
vilken dos i vilket läge
Information om effektiva medel där du
får lära sig hur och när de ska
användas
Hur du behandlar migrän utifrån olika
sypmtom. Huvudvärk med eller utan
aura.
Tillgång till frågeforum i form av
facebook grupp under kursens gång där
kursen även ligger och man kan läsa

den i egen takt
Du får lära
akutsituation
symptom

dig
kan

hur du i en
behandla dina

Möjlighet
att
boka
upp
ett
individuellt samtal kommer att finnas
under kursens gång
Bonusar:
Smartguide där du snabbt ser vilket
akutmedel du behöver

Målgrupp
För dig som lider av migrän. Vi har olika
medel för olika tillfällen och när den
slår på kan vi ta fram akutkittet för
migrän, illamående och det som hör till
symptomet. Kursen är till för dig som
vill lära dig att på ett naturligt sätt
utan biverkningar behandla i hemmet,
själv.
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Kursen är för dig som:
Vill kunna hjälpa dig själv när du känner
att migränen är på ingång eller när den
har kommit.
En del får anfall som upplevs som en
intensiv och pulserande eller bultande
huvudvärk, med ensidig huvudvärk som kan
vara från några timmar upp till dagar.
Andra kan uppleva aurafasen innan du får
huvudvärk
som
kan
föra
med
sig
talsvårigheter,
synbortfall
och
dubbelseende. Inom homeopatin tittar man
på den individuella personen och det är
olika medel för olika symptom.
För den som vill få lite kännedom om hur
det fungerar och börja på att starta upp
sitt naturliga husapotek för att ha
med på resan, i hemmet, i bilen, i stugan
och i väskan.

Pris

1495:- inkl moms
Köp kursen Migrän

Möjlighet till
faktura finns

delbetalning

och

För
info:
info@svenskahomeopatkliniken.se
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