Baby- en kinder
voetreflexologie

Baby- en kinder voetreflexologie
helpt veel problemen
op te lossen bij uw kind.
Meer weten?

Heeft uw baby vaak last van

Wilt u uw baby of kind
terug gelukkig zien?

Al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het behandelen
van baby’s en kinderen, causale-, cranio-sacrale-,
oncologische voetreflexologie, Bach remedies, Reiki.

Voetreflexologie werkt voor
baby’s en kinderen zéér effectief !
voetreflexoloog

- naturopaat

Ariane Taveirne

Bij hen werkt het meestal diep en
snel, zodat vaak enkele
behandelingen al voldoende zijn.

Gildenstraat 35 - 8900 Ieper

+32(0)476 90 86 17
(enkel op afspraak)

www.voetreflexologie-ariane.be
info@voetreflexologie-ariane.be

www.facebook.com/ArianeTaveirne

huilbuien, reflux,
stoelgangproblemen,
slaapproblemen,
of …

DE VOETEN WEERSPIEGELEN HET
HELE LICHAAM.

PEUTERS, KINDEREN EN PUBERS
HEBBEN VEEL BAAT
BIJ VOETREFLEXOLOGIE.

Door het behandelen van de voeten, worden de
orgaansystemen geprikkeld zodat je kindje weer in zijn
natuurlijke balans kan komen.

We leven in een snelle, veel biedende maatschappij.
Van veel kinderen wordt er wel eens te veel geëist of zij
denken zelf dat ze het niet goed genoeg doen.

Het toepassen van lichte druk op de reflexzones brengt
fysiologische veranderingen in het lichaam teweeg zodat
het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt
gestimuleerd.

Dit brengt spanningen met zich mee en uit zich in moeilijk
of vervelend gedrag. Ouders zijn de eerste die merken
dat hun kind niet lekker in hun vel zit.

Mensen van alle leeftijden kunnen een beroep doen op
voetreflexologie. Maar baby’s en kinderen blijken er het
snelst resultaat mee te boeken.

Pubers hebben vaak last van de veranderingen in
de hormoonhuishouding en dan kan er tijdelijk meer
stressgevoeligheid ontstaan wat vaak met lichamelijke
klachten gepaard zal gaan.

Alle therapieën bereiken sneller hun doel bij kinderen dan
bij iemand van zeventig jaar die een rugzak vol bagage
meedraagt. Bij een volwassene moet je eerst die rugzak
leegmaken, bij een baby of kind niet, waardoor je heel
snel naar de oorzaken van de problemen kan gaan.

Voorbeeld hiervan zijn: hoofdpijn, huidproblemen,
algehele onrust, onzekerheid, woede uitbarstingen, …

De causale voetreflexologie biedt hulp bij een heel gamma
aan babyklachten, zoals :

Voetreflexologie is een veilige en prettige methode die
effectief en ook preventief werkt!
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Helpt bij klachten zoals:

buikkrampen
reflux
bonken met hoofd (wegens teveel druk in schedel)
hoofd steeds in 1 bepaalde houding
stoelgangproblemen
spijsverteringsproblemen
groeiproblemen
slaapproblemen
…

Veel ouders zijn dan ook op zoek naar natuurlijke
behandelmethodes die hun kind kunnen helpen.
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angsten
slechte spijsvertering
concentratieproblemen
faalangst/onzekerheid
gedragsproblemen
hoofdpijn
onrust
slecht slapen
menstruatieklachten
vaak ziek en/of verkouden
lusteloosheid
ADHD
nachtmerries
valse kroep
zindelijkheid/bedplassen
ticks
woedeaanvallen
angsten
hoofd- en buikpijn

VOOR DE MAMA:
VERGEET U ZELF NIET!
Na een zwangerschap kunt u zich moe voelen en gebrek
aan energie hebben.
Dit komt heel vaak voor en de meeste mama’s denken dat
dit normaal is maar niets is minder waar.
Een zwangerschap en de bevalling doen namelijk het
drukmechanisme in de buik teniet. Er is dus meestal via de
causale voetreflexologie een positie- en bewegingsherstel
nodig van de nieren die er voor zal zorgen dat er terug
meer levensenergie is.
Soms kunt u ook lijden aan postnatale depressie.
Via de causale voetreflexologie gaan we op zoek naar de
oorzaak. Uit ervaring merken we op dat een hormonaal
onevenwicht dit negatief voelen, dit depressief gevoel, die
zwarte gedachten kan veroorzaken.

