NAT "The Neuro Auricular Technique"
Lär dig Garys NAT + Stressbuster 2 ljuvliga behandlingar
där vi arbetar med nacken och axlarna!
Du ger och får 2 behandlingar!
Välkommen till ett nytt liv med hälsobringande eteriska oljor!
"The Neuro Auricular Technique" (NAT)
NAT ökar rörelsen och välbefinnandet vid Migrän, whiplash
och nackbesvär i övrigt.
Stressbuster.
Nackbehandling som är lugnande samt sänker stressnivån.
NEURO-AURICULAR TEKNIK (NAT)
NAT utvecklades av Gary Young med tanke på neurologiska åkommor under
2007 på Nova Vita-kliniken i Ecuador. Gary upptäckte hur man kunde få det
autonoma nervsystemet i balans. NAT stödjer nervsystemet och oljorna i NAT
är så lugnande att många somnar.
Pris: 900: Förberedelser:
Inför kursen bör man köpa oljorna som ingår till din behandling i NAT &
StressBuster. Detta bör man göra senast 1 vecka i förväg för att vara säker på
att få oljorna i tid till kursen.
kontakta mig för hjälp att beställa oljorna de kommer från Young Living
Essentiell Oils. Ta med oljorna och gärna handuk & lakan till din behandling.
Oljor som du behöver till kursen är:
Till NAT: Valor, Frankincense, Valeriana, Vetiver, Romersk kamomill, Cederträ,
Sandelträ. Pris exkl moms & frakt ca: 3700 kr
Till Stressbuster: Valor, Frankincense, Stress Away, Deep Relief, Rutavala.
Om man vill så kan man lägga till Sacred Frankincense (den är bra för
hjärnan). Glasstav ca: 180 kr finns hos mig.
Ta med dig ett lakan eller papper till bänken att ligga på samt en stor
handduk, ta med lunch jag bjuder på fika & frukt.
Anmälan: Till eva@okeijn.se, 070-647 99 90 med namn, adress, mejl, mobil nr.
Plats: Eva Okeijn, Solrosens Helhetscenter, Raps gatan 3, Stockholm
Tid: 20/3, 24/4, 15/5. 10.00 - 16.00, i Stockholm. Öland 15/4. kl.14-18
Pris: 900 kr till Bankgiro 5832-8493
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