
Candida-vrij balansprogramma. 
Ieder mens is anders en verdient daarom een op maat gesneden behandeling. Homeopathie Wervershoof (Botadvies) 
doet dat met het Asyra PRO systeem in het Balans programma. Dat is een integrale aanpak zodat het lichaam na de 
volledige behandeling sterk genoeg is om het natuurlijke evenwicht te hervinden. Door het immuunsysteem in balans te 
brengen en een uitgebreide test op voedingsstoffen wordt uitgezocht wat de oorzaak is van de Candida en/of een van de 
andere 320 soorten schimmels.  

Maatwerk: uw immuunsysteem in balans! 
- Ontgiften van opgehoopte afvalstoffen 
- Test met meer dan 150.000 balancerende frequenties 
- Test om te achterhalen waar de schimmel zich bij u mee voedt 
- De darmflora en spijsvertering weer herstellen, met voor u, passende preparaten.

Heeft u de Candida schimmel? 
Klachten kunnen uiteenlopend zijn. Denkt u dat u de Candida schimmel heeft dan zijn dit de meest voorkomende 
symptomen in verschillende stadia: 

• De eerste tekenen zijn vaak maag- en darmklachten, opgeblazen gevoel, constipatie, brandende stoelgang, 
winderigheid en buikkrampen, jeukend rectum. Daar de geslachtsorganen en urinewegen vlak bij elkaar
liggen, zijn dit plekken waar de Candida schimmel infecties en jeuk kan veroorzaken.

• Wanneer de schimmel door de darmen heen in het bloed terecht komt zet het aan tot moeheid, weinig
energie, geïrriteerdheid, concentratieproblemen, geheugenverlies.

• Toenemende voedselallergieën en/of -intoleranties. 
• De mentale gesteldheid is niet optimaal: depressiviteit, argwanendheid, agressiviteit en soms zelfs suïcidale

neigingen. 

Candida symptomen op een rij:  Candida kan zich in uiten in een mix van verschillende symptomen: 

Acne Jeukende huid 
Astmatische symptomen Klachten die toenemen in vochtige, benauwde ruimtes 
Blaas en/of nierbekken ontstekingen Koortsachtige symptomen 
Blaasjes in de mond Luieruitslag 
Brandend maagzuur Maag/darmklachten en/of opgeblazen gevoel 
Brandende urine Menstruatieproblemen 
Buikkrampen Moeheid 
Concentratie problemen Ontstekingen op geslachtsdelen 
Constante druppende neus Oorpijn /ontstekingen 
Constipatie P.M.S. 
Depressies Pijnlijke en/of gespannen gevoel in borststreek 
Diarree Pijnlijke geslachtsgemeenschap 
Drang naar suiker, brood of alcohol Psoriasis
Droge mond Rectale jeuk of uitslag, aambeien 
Eczeem Slecht ruikende adem 
Geheugenverlies Spierklachten 
Gewrichtspijnen en of zwellingen Suïcidale neigingen 
Haaruitval Uitslag 
Het gevoel totaal gevloerd te zijn Vaginale jeuk en steeds terugkerende infecties 
Hoest Verminderde seksuele behoefte
Hoofdpijn en/of migraine Vlekken zien 
Hooikoorts Voorhoofdsholte ontstekingen 
Humeurschommelingen Winderigheid 
Hypoglykemie Zwemmerseczeem, jeuk in lies, huid of nagels 
Impotentie Zweverig gevoel hebben 
Intolerantie voor parfum, deodorant, sigarettenrook etc. 
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