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VAN 11.00 - 16.00 UUR

Samen hebben we al meer dan 40 jaar ervaring 
in de reguliere en preventieve geneeskunde. 
Een eigen praktijk voor leefstijl & geneeskunde  
openen in dit prachtige pand aan de Lindelaan 4 
in Bussum is voor ons een droom die uitkomt. 
Met ons zeer diverse aanbod hopen we zoveel 
mogelijk mensen te mogen helpen. U kunt bij ons 
terecht voor onze zoutkamers, infraroodcabines, 
thermografie, neurofeedback en uiteraard bent  
u ook van harte welkom op ons spreekuur.

“

“

Vanaf woensdag 14 november is Sielesâlt geopend en kunt u een afspraak maken. 
Kijk op onze website voor meer informatie over de therapieën. Ook bent u van harte welkom 
op onze open dag op zaterdag 1 december van 11.00 tot 16.00 uur voor een kennismaking 
onder het genot van een hapje en een drankje.



SIELESALT.NL

ZOUTKAMERS

THERMOGRAFIE

LICHTTHERAPIE

Bij Sielesâlt kunt u ook terecht voor een verblijf in  
één van onze schitterende zoutkamers. Halotherapie  
-een natuurlijke en medicijnvrije behandelwijze- kan 
ondersteunend zijn bij het verlichten van symptomen  
van luchtweg- en huidaandoeningen en het versterken 
 van het immuunsysteem.

We hebben een zoutkamer voor volwassenen en een 
kinderzoutkamer. We maken hierbij gebruik van de  
apparatuur van KönigsSalz, innovatief en wereldwijd 
gerespecteerd. Een verblijf in de zoutkamer wordt als  
zeer ontspannend ervaren. De eerste sessie in de zout- 
kamer is gratis.

Met medische thermografie kunnen 
we onder andere een preventief borst-
onderzoek doen. Dit wordt gedaan 
middels een veilige infraroodcamera 
en is pijnloos. Middels een full body 
scan kunnen we uw hele lichaam in 
beeld brengen. Geschikt voor zowel 
mannen als vrouwen.

Als eerste praktijk in Nederland 
bieden wij lichttherapie aan middels 
de Amerikaanse FDA goedgekeurde 
Elite apparatuur van Joovv. Wist u 
dat 10 minuten lichttherapie gelijk 
staat aan 6 uur slapen? Lichttherapie 
ondersteunt het herstel van lichaam 
en geest.

Lindelaan 4
1405 AJ  Bussum 

T (035) 737 01 98
E info@sielesalt.nl

Wanneer u wilt 
weten of één van 

onze therapieën iets 
voor u is bent u van 

harte welkom voor een 
vrijblijvend advies.

GOODIEBAG
Ontvang tijdens de 
open dag een leuke 
goodybag. Plus een 
kortingsvoucher voor 
de infraroodcabine. 

ADVIES


