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vitamine/ mineraalpreparaat te
nemen en extra vitamine C (minstens 1 gram). Op reis heeft vooral
cle clarm het zwaar te verduren, en
met de darm het immuunsysteem. Versterl< daarom de clarmflora met een hooggeconcentreerd lactobacillenpreparaat. Doe
veel aan sport, zoals wandelen en
surfen, en eet veel fruit. En natuurlijl< op cle eerste plaats: geniet en
ontspan. Want eenmaal thuis
wachten weer andere'evenementen' die gepaarcl gaan met de
nodige stress.

Drs. Gert E. Schuitemaker is
hoofcl reclacte u r van h et tÍj d sch ri ft
'Ortho' en de nieuwsbrief 'Fit met
VoeclÍng. Hij is bovendien clirecteur van het Ortho Institute in
Gend ri ngen. Dit Í nsti tuut verzo rgt
een monclelinge opleicling en
sch ri ftel ij ke orthomolecu I ai re cur-

sussen. Schuitemaker ontwi kkelde
de Plantina Fit producten. Voor

informatie: 03 1 5-ó9521
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fax: 031 5-69521 5. E-mail:
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In het eerste nummer van
I(inesiologie besteeclclen wij aan-

dacht aan 'De Bus'van Coby
Schasfoort, kinesioloog van het
eerste uur clie in 'De Hof van
Axen' vele mensen de kunst van
het spiertesten heeft bijgebracht.
Lange tijcl was het Coby's wens
een hospitaal te bouwen, 'The
River of Respect', als link tussen
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glng ze op
op wielen':

Coby verbleef vaak en veel in het
buitenlancl en er was geen gelcl en
gelegenheicl om aan de bus te
werken. In mei vertrok ze naar de
ll(C-conferentie in Copenhagen. In
Denemarken is het cle gewoonte
om voor een goed doel niet de
pet te laten ronclgaan maar een
grote schoen. En toen de aanwezigen hoorden van de plannen voor
De Bus werd er spontaan de allergrootste maat schoen gezocht
waarin eenieder een bijdrage kon

deponeren. Tot grote hilariteit
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Bloesem Remedies, nafuurlijke prepaÍaten
voor de gezondheid, gemaalt van tie bioemen
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van wride planten, bomen of stuiken.
103 Californische F.E. S. Essences.
massage olien, Self Heal zalf, Terra Flora olièn.
Healing Herbs, 39 traditionele Engelse essences,
gemaalr volgens de voorschrift.en van Dr. Bach.
2? Nederiandse remedies in l0 en i0 ml.
Desen Alchemy, remedies uit de woeslijn, rnet o.a.
A-ngelic Awareness en Cetebration of Womanhood sets
Perelandra, Rose, Soul en Garden Essences
Edelsteen en Bloesem Remedies uit AJaska van de

Alaskan Flower Essence Project.
Ausrraiische Bush Essences (62 st.).
en l0 rueuwe combinaties.

Tevens grootirandel Primavera Life essentiele olien en
producten voor de arornadrerapie.
200 Essentièle óliën.
Basis-oliën.
Verstuivers
met essentiële olièn
Olie capsules.

Massage oLrën
Maceraren.

Hydrolaren.
Aíomalampen.
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