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Een gezonde 

geest in een 

gezond lichaam

Om er achter te komen wat de status is 
van jouw lichaam kan er een Energetische  
Morfologische Bloedtest gedaan worden. 
Hier is maar een klein beetje bloed voor 
nodig. Een EMB-test maakt op grafische 
wijze inzichtelijk welke voedingstekorten, 
energetische verstoringen en belastingen 
ten grondslag liggen aan de klachten van de 
cliënt.  

Zo kan er een op maat gemaakt advies 
gegeven worden waardoor jouw gezondheid 
verbetert.

Een juiste balans tussen lichaam en geest is 
van noodzakelijk belang.  Als orthomoleculair 
voedings- en suppletieadviseur weet 
Miranda hoeveel invloed voeding kan 
hebben op de ontwikkeling van een mens. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat verkeerde voedingsgewoonten allerlei 
ziekten kunnen veroorzaken, zoals hart- 
en vaatziekten, kanker en diabetes. Maar 
ook vage onduidelijke klachten, zoals 
vermoeidheid, weinig energie en burn-
out of depressie kunnen wijzen op een 
disbalans tussen lichaam en geest. ‘Met de 
juiste voeding zijn veel gezondheidsklachten 
te verminderen. Het zorgt ervoor dat alle 
systemen beter werken en de afvalstoffen 
ook sneller afgevoerd kunnen worden. Het 
is dus van groot belang inzicht te krijgen in je 
eigen patronen en systemen.’

Energetische 

Morfologische 

Bloedtest



Een aantal verstoringen die op deze wijze 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden zijn o.a.:

• Vrije Radicaal schade
• Leverbelasting
• Darmverstoring
• Parasietbelasting
• pH Balans
• B12-status

• Toxische belasting
• Bacteriële en virale belasting
• Geopatische stress
• En nog veel meer!

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en 
geanalyseerd.
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Kijk voor meer informatie op: 
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     of maak direct een afspraak 

Door onze bloedvaten stroomt dagelijks 7.000 liter bloed rond met een uiterst waardevolle 

lading. Het bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot 

onze haarwortels. Het bloed is niet alleen transportmiddel maar ook temperatuurregelaar en 

middelpunt van ons afweersysteem. 

Hoe gaat het in zijn werk:

1. In mijn praktijk wordt capillair (een prikje 
in het topje van je vinger) een beetje bloed 
afgenomen.

2. We vullen samen een formulier in en de 
bloedtest wordt opgestuurd naar het 
laboratorium.

3. Tussen 5-7 is de uitslag bekend en bespreken 
we dit samen.

4. Je gaat naar huis met heel veel informatie over 
jouw gezondheid en een compleet voedings- 
en leefstijl advies.

De totaal kosten voor deze test bedragen € 145,-

Bij inlevering van deze flyer ontvang 

je € 20,- korting en betaal je € 125,-

• Vitamine- mineralen en spoorelementenpanel


