
 
 
   
Corry van den Berg-Lunter 
Arts voor Klassieke Homeopathie Coaching en Bioresonantie 
www.patronendoorbreken.nl 
026 3634160 / info@patronendoorbreken.nl 
 
Stralingsanalyse Personen 

Zo krijgt u een Stralingsanalyse Personen: 

Stap 1. Het maken van een wangslijm monster met behulp van een wattenstaafje 
 

• U maakt een wangslijm monster door –bij voorkeur ’s ochtends- een schoon wattenstaafje langs de 
binnenkant van de wang heen en weer te strijken.  

• Stop het wattenstaafje (per persoon) in een aluminiumfolie zakje of in een schoon boterhamzakje      
en verpak dit met aluminiumfolie.  

• Vul bijgaand formulier in en niet dit aan het zakje vast. 

Stap 2. Stuur het zakje en het formulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar: 

  Corry van den Berg-Lunter, arts 

  Heemskerklaan 52 

  6881 ES Velp  

Stap 3. Uitslag Stralingsanalyse Personen 

• Binnen enkele werkdagen na ontvangst van uw wangslijmmonster krijgt u de uitslag van uw 
persoonlijke analyse per e-mail toegezonden (indien u geen e-mailadres heeft per post). U krijgt 
tevens een telefonische toelichting op de stralingsanalyse en een advies dat bij uw situatie past. 

 
Stap 4. Na een Stralingsanalyse Personen kan de juiste behandeling worden ingezet voor het  

 reinigen van het lichaam. 

Stap 5. Test 2: direct na de kuur zoals voorgeschreven 

• Direct na de voorgeschreven kuur verzoeken wij u om weer een wangslijmmonster te nemen volgens 
bovenstaande stappen (1 t/m 3). Aan de hand van de uitslag die per e-mail of per post aan u wordt 
verzonden kunt u zien in welke mate het lichaam schoon is van de geabsorbeerde 
stralingsfrequenties.  

Stap 6. Test 3: drie maanden na inzet van Floww® Health Technology 

• Drie maanden na de inzet van Floww® Health Technology verzoeken wij u een laatste 
wangslijmmonster te nemen volgens stap 1 t/m 3. Wanneer u voldoende beschermd bent mag er dan 
geen stralingsbelasting meer zijn opgelopen. 

Kosten Stralingsanalyse Personen 
De kosten voor drie maal testen zoals omschreven in stap 1 t/m 6 bedragen EUR 30,-- . Dit is inclusief het 
uitslagformulier met een verklaring over de stralingsbelasting, een toelichting op uw analyse en een advies over 
gezond en vitaal leven met straling. Zodra wij uw wangslijmmonster hebben ontvangen, sturen wij u een 
faktuur per email toe.  
 
Voor de eerste test treft u bijgaand een wattenstaafje in aluminiumfolie aan plus een retourenvelop. 
S.v.p. de retourenvelop voldoende frankeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Corry van den Berg-Lunter 
Heemskerklaan 52  
6881 ES Velp 
 
 

http://www.patronendoorbreken.nl/


 
 

 
Aanmeldingsformulier Stralingsanalyse Personen 

Contact: Naam  Corry van den Berg-Lunter, info@patronendoorbreken.nl   026 3634170 

TEST 1 – vóór gebruik Floww producten 
Uw Naam 
 
 

 
 
 Naam van uw Arts of Therapeut  
 Geslacht  
 Geboortedatum  
 Straat + huisnummer  
 Postcode + Woonplaats  
 E-mail  
 Telefoonnummer  
 Eventuele klachten   

Factuurgegevens: 
  
(Naam, straat, postcode, plaats) 
 

 

Gelieve alle velden in te vullen in BLOKLETTERS. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact: Naam  ____________    E-mail_______________________ Telefoonnr. _____________  
 
TEST 2 – direct na gebruik Floww producten 
Uw Naam  

 Naam van uw Arts of Therapeut  
 Geslacht  
 Geboortedatum  
 Straat + huisnummer  
 Postcode + Woonplaats  
 E-mail  
 Telefoonnummer  
 Eventuele klachten   
 
 
 

Gelieve alle velden in te vullen in BLOKLETTERS. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Contact: Naam  _______________  E-mail___________________ Telefoonnr. _______________ 

TEST 3 – 3 maanden na gebruik Floww producten 
Uw Naam  

 Naam van uw Arts of Therapeut  
 Geslacht  
 Geboortedatum  
 Straat + huisnummer  
 Postcode + Woonplaats  
 E-mail  
 Telefoonnummer  
 Eventuele klachten   
 
 
 

Gelieve alle velden in te vullen in BLOKLETTERS. 
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