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Jordy Nolten

Aankomen (overgewicht) en afvallen
Begeleiding voor sporters
Diabetes type 1 en 2
Gewrichtsklachten (artrose. artritis en jicht)
Hart- en vaatziekten
Hormoonproblemen
Huidaandoeningen
Longklachten en COPD
Maag- en darmklachten
Ondersteuning bij kanker
Zenuwstelsel gerelateerde aandoeningen

Staat uw klacht er niet bij? Neem dan gerust contact op.
Goede kans dat ik u kan helpen.
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JUSTJORDY.NL
ORTHOMOLECULAIR THERAPEUT

De Fuik 19
1749 XH Warmenhuizen
T 06 187 813 23
E Info@justjordy.nl

Zorgverzekering
Ik ben aangesloten bij de MBOG
(Maatschappij ter Bevordering van
de Orthomoleculaire Geneeskunde).
Wanneer u aanvullend verzekerd bent.
kunt u een gedeelte van de kosten
vergoed krijgen. www.mbog.nl
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VOEDING AAN DE BASIS

Ik begeleid u naar
een gezonder leven
Mijn naam is Jordy Nolten. eigenaar van
JustJordy. Ik help u vanuit de orthomoleculaire zienswijze. die ervoor zorgt dat
de oorzaak van iemands klachten wordt
aangepakt.
Ik help u om het uiteindelijk zelf te kunnen:
om uw leven beter in de hand te hebben.
met de nadruk op gezondheid en voeding.
Ik behandel uw klachten en leer u welke
voedingsstijl bij u past. Iedereen is immers
uniek!
Samen kijken we wat bij u hoort. In uw eigen
tempo. met mijn begeleiding op maat.

De vier punten
waar ik mee werk zijn:
•
•
•
•

Voeding
Supplementen
Beweging
Lifestyle

Voeding

Supplementen

Bij het hele behandeltraject staat voeding aan de basis. Ik ben gespecialiseerd in het opstellen van een veganistisch en glutenvrij voedingsplan. Met
uw eigen inloggegevens kunt u online
de lekkerste recepten vinden. een overzicht van voedingsproducten. producten bij de grootste supermarktketens
en nog veel meer praktische informatie
om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Naast voeding gebruik ik supplementen om onder andere het immuunsysteem en het lichaamseigen ontgiftingssysteem te ondersteunen. Daarnaast vullen supplementen tekorten
aan in het lichaam. U krijgt een persoonlijk suppletieplan waarbij u zelf een
gedeelte of alles online kunt bestellen.

Beweging

Lifestyle

Beweging is absoluut noodzakelijk om
lichaam en geest te ondersteunen. U
krijgt bewegingsadvies op maat. Van
topsporter tot kinderen en pubers in de
groei. Van intensief sporten tot matige
lichaamsbeweging. Alles op uw eigen
niveau!

Rust. regelmaat en het omgaan met
stress zijn belangrijk voor een gezond
lichaam. We bespreken uw persoonlijke
omstandigheden. de zaken waar u het
op dit moment moeilijk mee heeft of
die u wilt aanpakken. Hieruit volgt een
persoonlijk anti-stress advies.
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