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Wiskundige basisvaardigheden / druk 3 Gert Sonck 2013-06-29
Het body book Cameron Diaz 2015-07-15 Cameron Diaz deelt in Het Body Book haar formule om gelukkiger, gezonder en sterker te worden. In deze positieve, onmisbare gids gegrond op
wetenschappelijk onderzoek en geïnspireerd door haar persoonlijke ervaring lees je hoe. Gedurende haar carrière is Cameron Diaz een rolmodel voor miljoenen vrouwen geworden. In Het Body Book
deelt ze wat ze heeft geleerd en nog steeds ontdekt over voeding, beweging, en de geest-lichaamsverbinding. Het Body Book biedt een uitgebreid overzicht van de werking van het menselijk lichaam en
de menselijke geest. Het ontraadselt en ontmaskert de hypes rondom voeding en gaat in op de waarde van vitaminen en mineralen. Cameron verklaart ook de essentiële rol van goede beweging, het
belang van spier- en botsterkte en legt uit waarom we elke dag een beetje moeten zweten. Het Body Book is niet bedoeld om doelen te bereiken in zeven dagen of dertig dagen of een jaar. Het biedt een
holistische aanpak op lange termijn voor het maken van consistente keuzes en het bereiken van het uiteindelijke doel: een lang, krachtig, gelukkig en gezond leven.
Dr. Pangloss en de Geneeskunde Carla Hollak 2010-04-13 Deze wereld is de beste van alle mogelijke werelden. Dit door dr. Pangloss uitgedragen onwrikbare geloof en vertrouwen in een positieve
uitkomst is onmiskenbaar doorgedrongen tot de geneeskunde. De ontwikkelingen in de moleculaire biologie, biochemie en genetica geven daar ook alle aanleiding toe. Binnen het vakgebied van de
zeldzame erfelijke stofwisselingsziekten is dit fenomeen duidelijk herkenbaar. Erfelijke aandoeningen kunnen vroegtijdig opgespoord worden, genetische screening is mogelijk en nieuwe therapieën
worden in rap tempo ontwikkeld. Maar leidt dit ook tot de best mogelijke resultaten? In haar oratie gaat Carla Hollak in op de meer of minder succesvolle vertaalslag van deze nieuwe ontwikkelingen
naar de klinische praktijk. Beperkte kennis van zowel natuurlijk beloop, surrogaat markers als langetermijnuitkomsten van dure behandelingen stemmen tot kritische beschouwing. Hollak betoogt dat er
door alle partijen met meer realiteitszin en openheid samengewerkt moet worden, zodat het belang van patiënten ook echt gediend wordt.
Holistic Microneedling Anthony Kingston 2015-03-04 In the last decade several hundred thousand microneedling treatments have been performed in the western world. Yet prior to 2000 it was an
unheard of practice mulling around the back pages of dry scientific trials on drug absorption. So what changed? Interestingly in an industry often driven by hype and marketing, it is the results that
microneedling can produce that are really setting it apart. 176 pages 2nd Edition 2015
De vijf elementen Jean Haner 2021-04-13 Kleine veranderingen hebben een grote impact op de rest van je leven, laat Jean Haner in 'De vijf elementen' zien. Leer dankzij dit boek de spirituele kant van
Chinese geneeskunde kennen. Met De vijf elementen van Jean Haner ontdek je met behulp van de spirituele Chinese geneeskunde jouw eigen unieke persoonlijkheidstype. Welk element domineert je
persoonlijkheid: ben je meer een Water-, Hout-, Vuur-, Metaal-, of Aardetype? Aan de hand van een uitgebreide test kom je hier achter. Vervolgens laat Jean Haner je zien hoe je gebruik maakt van de
wijsheid van je lichaam om het in optimale gezondheid en balans te brengen. Want je lichaam weet namelijk precies wat het moet doen om de energiebalans te herstellen! Iets eenvoudigs als 'maak
iedere dag een wandeling in de natuur, draag meer groen en ga op tijd naar bed' zorgt ervoor dat een Houttype op een heel nieuw spoor gezet wordt. Dit praktische boek geeft inzichten die je op
zielsniveau leert integreren. Daardoor hebben de kleine veranderingen een grote impact op de rest van de leven.

Organon der geneeskunst / druk HER Christian Friedrich Samuel Hahnemann 1987 Standaardwerk van de grondlegger van de homeopathie (1755-1843).
Atlas van de farmacologie Heinz Lüllmann 2005
Terapêutica em estética Fábio dos Santos Borges 2017-03-06 Alicerçado numa sólida base científica e na grande experiência profissional de seus diversos autores, Terapêutica em estética: conceitos e
técnicas oferece ao leitor um amplo espectro de temas no contexto da terapia estética. A obra aborda tópicos de anatomia e fisiologia da pele (constituição e funções, cicatrização, envelhecimento
cutâneo); cosmetologia (fundamentos de cosmetologia, peeling ácido); recurso terapêuticos (luz intensa pulsada, criolipólise, microagulhamento, ultracavitação, laser fracionado); terapêutica estética
facial (iontoforese facial, limpeza de pele); terapêutica estética corporal (gordura localizada, fibroedemageloide ou celulite, estrias); terapêutica estética específica (tratamento estético no queimado,
terapia capilar, massagem com bambu); e legislação da Anvisa aplicável aos centros de estética. Trata-se de uma leitura que possibilitará aos profissionais de bem-estar e saúde conjugar um sólido
conhecimento teórico com uma prática cotidiana baseada na responsabilidade social e na efetiva busca da melhora da qualidade de vida das pessoas.
Dansen op de Vulkaan Johan Conijn 2006-11-27
Ross and Wilson Anatomie En Fysiologie in Gezondheid En Ziekte 2017
De Darm in Beweging Guy Boeckxstaens 2006-12-11
Keizers sterven niet in bed Fik Meijer 2014-03-12 Er zijn in de geschiedenis weinig heersers geweest die over een groter gebied hebben geregeerd dan de Romeinse keizers. Maar hoe groot hun macht
ook was, er dreigde altijd gevaar: van senatoren, van commandanten van de keizerlijke garde, van generaals met goed getrainde legioenen of van individuen die het om persoonlijke redenen op de keizer
hadden voorzien. Op basis van de antieke bronnen beschrijft Fik Meijer de laatste levensdagen van de Romeinse keizers, van dictator Caesar tot de laatste keizer van het West-Romeinse Rijk, Romulus
Augustulus. Wat opvalt is dat er van de 87 officiële keizers en de vele troonpretendenten maar weinig in bed zijn gestorven. Fik Meijer laat zien hoe de keizers in hun laatste levensdagen op hun
naderend einde reageren. Sommige, onder wie Marcus Aurelius en Septimus Severus, zagen de dood standvastig onder ogen, verzoend met de tijdelijkheid van het bestaan, maar er waren er ook die
weigerden te geloven dat hun dood het rechtstreekse gevolg was van hun rampzalige regering. Keizers als Nero en Heliogabalus meenden dat ze god waren, maar daar dachten de meeste Roemeinen
toch anders over. De krankzinnige Caligula werd vermoord na een theaterbezoek en Caracalla terwijl hij zijn behoefte deed. Van sommige keizers was de dood nog gruwelijker: Caesar werd door
drieëntwintig messteken doorboord, Otho werd na langdurige folteringen met een vleeshaak de Tiber ingetrokken. Als een rode draad loopt door het boek de verwondering over de ambities van zovelen
om keizer te worden. Steeds weer dienden nieuwe kandidaten zich aan, in de hoop dat zij wel konden wat hun voorgangers niet was gelukt: overleven op de troon. Dit boek vertelt hoe weinigen daarin
slaagden.
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