Wanneer hebt u een nabehandeling
nodig?
Indien zich na de eerste injectie met NeuraSan®
problemen en daardoor ontwenningsverschijnselen
voordoen, zoals: nervositeit of concentratieproblemen,
agressie zoals woedeaanvallen, depressies zoals
huilbuien, ongewenste vreetaanvallen, een sterk
verlangen naar sigaretten (de hele dag eraan denken;
sigaretten zien waar ze niet zijn e.d.). Welke van deze
symptomen zich ook voordoet: kom onmiddellijk naar
de nabehandeling. Een afspraak op korte termijn is
altijd mogelijk bij ons!

Wat zijn de bestanddelen van
NeuraSan® – de ontwenningstherapie
tegen roken?
Het geneesmiddel NeuraSan® bevat uitsluitend
homeopathische werkzame stoffen in mijn receptuur.
NeuraSan® wordt toegediend met een plaatselijke
verdoving van 0,5%, om ervoor te zorgen dat de
patiënt een pijnlozere injectie krijgt. Bij de behandeling
met NeuraSan® worden de zogenoemde ideale
NeuraSan®-punten via een injectie in het oor
geactiveerd. Bij de NeuraSan®-therapie gaat het niet,
zoals bij de meeste imitaties, om een zuiver plaatselijke
verdoving zonder werkzame stoffen, maar om een
puur plantaardig geneesmiddel. Naar wens wordt
NeuraSan® natuurlijk ook zonder plaatselijke verdoving
geïnjecteerd.
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Uw natuurgeneeskundige en NeuraSan® therapeut wenst
u als niet-roker het beste toe

Eindelijk niet-roker!

Alleen de originele NeuraSan®-therapie helpt u
succesvol de strijd tegen de nicotineverslaving te
winnen.
Markus Gross

Oprichter van Neurasan de ontwenningstherapie voor rokers

Wat is NeuraSan® –
de ontwenningstherapie tegen roken?

Wat doet NeuraSan® –
de ontwenningstherapie tegen roken?

Hoelang werkt NeuraSan® –
de ontwenningstherapie tegen roken?

NeuraSan® is een injectietherapie om te stoppen met
roken – geen accupunctuur. De NeuraSan® therapie
om te stoppen met roken en het overeenkomstige
geneesmiddel NeuraSan® zijn het resultaat van een
ontwikkeling door Markus Gross. Het merk NeuraSan®
– de ontwenningstherapie tegen roken volgens Markus
Gross is een geregistreerd handelsmerk en wordt
beschermd door het Duitse merken en octrooibureau. De
NeuraSan® injectietherapie voor het stoppen met roken
kunt u uitsluitend van mij en alleen in mijn praktijk krijgen.

Het stoppen met roken is altijd een kwestie van
wilskracht. Maar ook als u de wil of de instelling om
te stoppen niet hebt, of u het wilt geloven of niet – de
werking van NeuraSan® vindt plaats! En dat bij het
overgrote deel van alle behandelde patiënten, met
slechts één behandeling. Daarbij speelt geen rol hoeveel
sigaretten of hoe lang u hebt gerookt; het is ook niet
belangrijk hoe oud of van welk geslacht u bent.

Misschien kan de gedachte aan een sigaret in bepaalde
situaties zich telkens weer een keer voordoen - maar met
behulp van NeuraSan® kunt u dat snel weer vergeten.
Als u dus, zoals de overtuigende meerderheid van alle
patiënten, geen ontwenningsverschijnselen heeft of geen
verlangen naar een sigaret, is het afhankelijk van uw
wilskracht of u vanaf nu niet-roker wilt blijven. NeuraSan®
ondersteunt u daarbij. Let er op: de werking van de
NeuraSan® injectietherapie houdt net zolang aan totdat
het lichaam weer nicotine krijgt toegediend!

Hoe groot is het succes van NeuraSan®
de ontwenningstherapie tegen roken?

Is één behandeling voldoende met
NeuraSan® – de ontwenningstherapie
tegen roken?

Dankzij de NeuraSan® injectietherapie heeft naar onze
waarnemingen het overgrote deel van de behandelde
patiënten het effect als succesvol ervaren – en
dat na slechts één behandeling! Succes betekent
daarbij dat de patiënten na de beginwerking geen
ontwenningsverschijnselen hebben.
De volgende problemen doen zich niet voor:
nervositeit/concentratiestoornissen
permanente gedachte aan sigaretten
agressiviteit/depressiviteit
trek in of associaties met roken in samenhang met 		
matige hoeveelheden alcohol
verslavingsverplaatsing in de vorm van 			
ongecontroleerde vreetbuien
problemen om zich in een ruimte te bevinden waarin
wordt gerookt – dat wil zeggen passief roken
behoefte om te roken in stresssituaties
Sterker nog: Deze patiënten voelden zich na de
behandeling met NeuraSan® alsof ze nog nooit eerder
hadden gerookt.

Ondanks de hoge succesratio die ik tot nu toe met
NeuraSan® heb bereikt, ervaart een klein aantal van de
behandelde patiënten, onafhankelijk aan welke criteria
ze voldoen, deze directe effectieve werking niet. Voor die
personen is een enkele behandeling niet voldoende. Ze
hebben één resp. twee verdere nabehandelingen nodig.
Belangrijk: tijdens deze periode is ieder actief gebruik van
nicotine, onafhankelijk in welke vorm, verboden.

Vanaf wanneer werkt NeuraSan® –
de ontwenningstherapie tegen roken?

Wat betekent nabehandeling

De volledig effectieve werking van NeuraSan® varieert
tussen 10 minuten, dus direct na de behandeling, en
24 uur. Belangrijk: tijdens deze periode is ieder actief
gebruik van nicotine, onafhankelijk in welke vorm,
verboden.

Nabehandeling betekent: De patiënt krijgt een hogere
dosering van het NeuraSan® geneesmiddel. Let u er
a.u.b. op dat u tussen de losse behandelingen niet mag
roken! Alleen dan hebt u de mogelijkheid om succesvol
niet-roker te worden!

