NY BEHANDLINGSFORM ER KOMMET TIL NYKØBING F.

DØJER DU MED SMERTER, TRÆTHED, STRESS, INFLAMMATION
ELLER LIGNENDE HELBREDSMÆSSIGE UDFORDRINGER?
SÅ ER VORES NYE NEO BEHANDLINGER MÅSKE NOGET FOR DIG !
HVAD ER NEO?
NEO står for Naturlig Energi Optimering og
er udviklet af den danske virksomhed Addit
Nature. NEO er en unik behandlingsform,
baseret på høje frekvenser skabt af struktureret vand.
Den frekvens NEO-anlægget udsender, kan
optages af cellerne i kroppen.

Behandlingens formål er at accelerere kroppens naturlige helingsproces, samt booste
immunforsvaret, så kroppen bliver mere
modstandsdygtig overfor virus, bakterier og
stresspåvirkninger fra hverdagens hektiske
puls.

HVORDAN FOREGÅR EN BEHANDLING?
En behandling med NEO foregår i et rum med
en specielt fremstillet keramisk beholder,
der bringer struktureret vand i en bestemt
rotation. Denne særlige rotation frembringer en høj frekvens i rummet, som ofte kan
mærkes i form af en let summen i kroppen.
En behandling med NEO tager 55 min. Du
sidder fuld påklædt i en behagelig stol og
slapper af og putter dig med tæppe og puder.
Det anbefales at bruge tiden på meditation,
visualisering eller refleksion, da det er med
til at bidrage til behandlingen.
Struktureret vand er til fri benyttelse og det
anbefales at drikke dette vand før, under og
efter Neo.

Udtalelser fra klienter efter NEO sessions:
∙ Øget energiniveau
∙ Optimeret immunforsvar
∙ Bedre restitution
∙ Mindre inflammation
∙ Bedre søvn
∙ Hurtigere healing
Færre muskel- og ledsmerter
∙ Reduceret tankemylder
∙ Færre bivirkninger ved kemobehandling
∙ Reducering af stress
∙ Regulering af blodsukker (type1+2)
∙ Mindre behov for medicin
∙ Inkontinens og rejsningsproblemer
∙ Optimeret hørelse og balance
∙ Reducering af synsforstyrrelser
∙ Færre symptomer ved Fibromyalgi
∙ Indre ro
∙ Optimering af hormonbalance
∙ Kronisk træthedssyndrom
∙ Optimeret fordøjelse
∙ Og meget andet

I NEO Center Nykøbing er der plads til 8 personer i NEO rummet.
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