
Apeiron – Vitaal 
 

Gemmotherapie : beknopt in woord en beeld 

 

Thema : Weerstand in Vuur & Vlam! 

 

Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen jaren, dan is het toch wel dat 

onze Weerstand eigenlijk permanent in Topvorm moet zijn. 

Dankzij Heilzame Planten en Gezonde Voeding is dit voor iedereen bereikbaar. 

 

Met behulp van Gemmotherapie kan jouw eigen, van nature aanwezige  

Weerstand bevorderd en ondersteund worden.  

In jouw voordeel en ook in jouw kring en ten faveure van jouw cliënten. 

 

Het thema wordt professioneel, eenvoudig toepasbaar en met heel veel 

aanstekelijk enthousiasme uit de doeken gedaan. 

In woord en beeld en mede aan de hand van natuurlijk materiaal, in de herfst 

zo rijkelijk en levendig voorhanden. 

 

Alle aspecten van de Weerstand komen overzichtelijk aan bod en mede dankzij 

de mooie Reader kun je na de lesdag meteen efficiënt aan de slag. 

Dankzij de producten van Go (Gemmo Oplossingen) werk je verantwoord, want 

deze zijn voorzien van een Eko-keurmerk en bovendien aantrekkelijk geprijsd. 

 

Deelnemers ontvangen eveneens een aan de praktijk getoetst Voedingsplan 

voor een optimale Weerstand op papier. 

In de Natuurgeneeskunst gaan Heilzame Planten-preparaten en bijbehorende 

Voedings- en Leefstijl-adviezen altijd hand in hand. 

 

Tussen de middag krijg je een overheerlijke kop ‘’weerstandssoep’’. 

Voor de zekerheid is deze gluten- en lactosevrij, zodat iedereen ervan kan 

genieten. 

  

Wil je ook een Weerstands-specialist worden met Gemmotherapie & Voeding? 

Zie dan de praktische informatie hieronder en geef je snel op! 



Datum    : zaterdag 12 november 2022 

 

Locatie    : Apeiron – Vitaal 

      Winkelveldstraat 5 

      5916 NX   Venlo 

(gunstig bereikbaar per auto en 

openbaar vervoer) 

 

Lestijd    : van 10.00 – 14.30 uur 

 

Programma    : 10.00 – 11.15 uur Lesblok 1 

      11.15 – 11.30 uur Pauze 

      11.30 – 12.45 uur Lesblok 2 

      12.45 – 13.30 uur Lunchpauze 

      13.30 – 14.30 uur Lesblok 3 

 

Prijs     :  Euro 75,= 

(inbegrepen: lesdag, reader, 

voedingsplan, koffie/thee/water, 

weerstandssoep; 

de reader begint met een korte intro 

over Gemmotherapie en de inname 

ervan en dit wordt kort besproken) 

 

Docent    :  Herman Gommans, 

ervaren en bevlogen docent die al sinds 

1986 succesvol werkt met o.a. 

Gemmotherapie en die hier sinds 2005 

les in geeft en lezingen over houdt 

 

Verdere Info & Opgave   : telefonisch via M 06 – 48 25 46 50 

 

        of 

 

      via info@apeiron-vitaal.nl 

 

W e l k o m !    Herman Gommans 

mailto:info@apeiron-vitaal.nl

