
Via positieve reacties van andere mensen en 
publicaties op de eigen website, zijn we terecht 
gekomen bij Gezondheidscentrum Urmond.

Bij dr. Pfeifer kreeg mijn moeder een dieet 
voorgeschreven van vooral gezonde voeding. De 
pesticiden van bespoten groenten en fruit zouden 
weleens de ontstekingen kunnen veroorzaken.  Na 
het eerste bezoek aan dr. Pfeifer ging het steeds beter 
met mijn moeder. De ontstekingen heeft ze nooit 
meer gehad en haar gewicht nam ook langzaam toe 
en bleef stabiel. 
Vanaf 2010 werd moeder helaas steeds wat 
vergeetachtiger. De diagnose was alzheimer.  Dr. 
Pfeifer heeft haar behandeld met de Qantum 
Biofeedback en haar supplementen voorgeschreven. 
Hierdoor leek haar geheugen te verbeteren, waardoor 
het ziekteverloop van alzheimer wat vertraagd zou 
kunnen worden en haar kwaliteit van leven beter 
werd. Mijn moeder woont  sinds een jaar in een 
verzorgingshuis waar ze goed wordt verzorgt, omdat 
alzheimer nog steeds niet helemaal te genezen is. Ik 
ben blij dat dr. Pfeifer mijn moeder al die jaren heeft 
kunnen ondersteunen. 

Bodycheck
Veel 50 plussers en senioren komen al jaren lang 
regelmatig naar mijn praktijk, voor het hervitaliseren 
en reinigen van lichaam en geest.
Ze merken daardoor dat hun kwaliteit van leven 
enorm verbetert, meer energie krijgen en vitaler, 
helderder van geheugen worden. Ze voelen zich 
prettiger en levendiger als jaren tevoren
 
Uw gezondheid is onze zorg

Bodycheck
Gezond ouder worden!

Mijn moeder (87 jaar) is 10 jaar geleden naar de praktijk van dr. Pfeifer  

gekomen, omdat ze geregeld ontstekingen had in haar slokdarm, 

maag en in haar mond. De antibiotica die ze van de huisarts kreeg, 

kon ze niet verdragen. Ze werd ook nog eens veel te mager en van de 

griepspuiten werd ze steeds zieker. 
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