Naturmedisinsk Forum

2019
Stedet der fagfolk treffes!

Clarion Hotel & Congress
Oslo Airport Gardermoen,
19. - 20. oktober 2019
Ta gjerne med deg din
partner eller kollega!
Meld deg på allerede i dag,
begrenset antall plasser!

Naturmedisinsk Forum 2019
Program lørdag 19. oktober
Kl. 10:00

Åpning av Naturmedisinsk Forum v/ Geir Magne Andersen
Inspirasjon, Innovasjon og iverksetting

Wenche Wehus

v/Wenche Wehus, mentor og daglig leder—The Wave AS
Wenche har sin bakgrunn fra NTNU, Master of Science, samt en Master of
Management fra BI. Hun har lang ledererfaring, erfaring i forretningsutvikling, endringsledelse. Hun har hatt ulike roller både nasjonalt og internasjonalt og har også jobbet med store EU prosjekter. Wenche har de siste årene
jobbet som grunder.

Nye diagnose– og behandlingsverktøy

Paul Brobbel

v/Paul Brobbel, ingeniør—elektrokommunikasjon
Paul Brobbel har over 20 års erfaring med testing og utvikling av diagnoseutstyr innen alternativ medisin og naturterapi. Han presenterer nye, effektive
og aktuelle verktøy som forenkler terapeutens hverdag og gir oss et utvidet
og forbedret tjenestetilbud.

Lansering av nye preparater

Geir M. Andersen

v/ Geir Magne Andersen, Daglig leder Herba Plus A/S i 22 år
Spesialisert innen urtemedisin, kosthold og en rekke østlige terapiteknikker.
- Lansering av nye spesialpreparater
- Hvorfor velge norsk naturmedisin og kosttilskudd?
- Kroppens harmoni og balanse—hva når energilagrene er tomme?
- Ny lov i forbindelse med bruk av påstander innen naturmedisin

«A mouthful of evidence - En munnfull bevis»

Erik Barmann

v/ Tannlege Erik Barmann
Erik Barmann er utdannet t. nl la & 2. Har praktisert som tannlege siden 1982,
og driver privat praksis med helhetlig tannpleie i fokus. Barmann har
kontinuerlig utforsket og kurset seg i temaet:
- Det funksjonelle samspill mellom tannhelse og generell helse

«MiljøKurt» v/ Kurt Willy Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund

Kurt W. Oddekalv

Aktivt med miljøvern i 35 år, og stiftet Miljøvernforbundet i 1993. Han er
opptatt av natur, jakt og matauk, bygningsvern og bruk av naturvennlige
materialer. Kurt har jobbet med større avfallsprosjekter for bl.a. byggebransjen og skoleverket. En viktig sak de siste 20 årene har vært lakseoppdrett i
Norge og problemene med fiskevelferd og forurensing av fjordene. Nå er det
kampen mot vindkraft på land og hav som opptar miljøkrigeren.
- Kurt og økologisk mat og matauk.
- Miljøvennllig bygging
- Helseproblemer knyttet til EL-overfølsomhet og 5G
- Medisinsk industri vs. bruk av urter
- GMO og patenter som trussel mot biologisk mangfold
- Akademikernes hersketeknikker vs. vanlige folk

Festbuffet og sosialt samvær!

Samarbeidende Ki-Terapeuter

Naturmedisinsk Forum 2019
Program søndag 20. oktober
Kl. 09:00

Dagens forelesninger starter
Stråling og konsekvenser av ny teknologi

Einar Flydal

v/ Einar Flydal
Einar Flydal har de siste årene blitt en frontfigur innen opplysning om
elektromagnetiske felt/stråling, helse- og miljøvirkninger. Han er pensjonist,
med bakgrunn blant annet som forsker og senior strategirådgiver i Telenors
konsernstab, og som universitetslektor innen telekom og IT ved NTNU.
Han er utdannet som samfunnsviter (cand.polit.) og har i tillegg en master i
telekom-strategi og teknologiledelse.
- Mobiler, WiFi, smartmålere og slikt:
- Hva er det egentlig folk, insekter, dyr og trær blir syke av?

Rusavhengighet, omsorg og terapi

Rita Nilsen

v/ Rita Nilsen, Nasjonal faglig leder, avhengighet og misbruk, IOGT Norge
Rita har høyere utdanning innen avhengighet, misbruk og bakenforliggende
årsaker. Hun har jobbet med avhengighet og misbruk siden 1997.
I 21 år har Rita brent for å legge forholdene til rette for dem som sliter med
avhengighet og misbruk som har tatt overhånd over livene deres, samt forebygge at barn og unge i risikogruppen skal utvikle et destruktivt levesett.

«A mouthful of evidence - En munnfull bevis» forts..

Erik Barmann

v/ Tannlege Erik Barmann
- Det funksjonelle samspill mellom tannhelse og generell helse.
Du får høre og se hva du som terapeut kan observere av helsemessige
mønstre som viser helsestatus i nåtid og fremtid. Slik kan du nå lenger med
din egen behandling.

Inspirasjon, Innovasjon og iverksetting forts...
v/ Wenche Wehus, mentor og daglig leder—The Wave AS

Wenche Wehus

Kl. 16:00

Innovasjon innen nye helsenæringer og utvikling av velferdsteknologi og ehelse, har stått i Wenches fokus den siste tiden. Dette kommer også til
uttrykk i det nyutviklede mentorprogrammet.
- Innovasjon innen helsenæringer
- Mentorprogram godkjent av NAV
- Å følge drømmen, er det business?
- Viktig å fremme innovasjon
- Ingen er like
- Hvordan bruke det vi har lært på Naturmedisinsk Forum 2019?

Avslutning og oppsummering
v/ Geir Magne Andersen—Herba Plus A/S

Kvalitet fra naturens apotek

Naturmedisinsk Forum 2019
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Hans Gaarders vei 15
2060 GARDERMOEN
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er et av
Norges største konferansehoteller og ligger kun
åtte minutter med bil/buss/taxi fra Gardermoen.

Priser:
Konferanse, dagpakke (2 dager):
Med overnatting i dobbeltrom:
Med overnatting i enkeltrom:

Kr. 1880,- pr. person
Kr. 2.690,- pr. person
Kr. 2.990,- pr. person

Tilslutningsdøgn for de som kommer på fredag:
Enkeltrom m/frokost:
Kr: 940,- pr. person
Dobbeltrom m/frokost:
Kr. 520,- pr. person
Konferanse, dagpakke (2 dager) inkluderer:
Konferanse med overnatting inkluderer:

Konferanse, lunch og kaffepauser
Konferanse, overnatting m/frokost, lunch,
kaffepauser og festmiddag (buffet).

NB: Deltagere med dagpakke, som ønsker å delta på lørdagens festmiddag,
må reservere plass til dette spesielt. Pris: Kr. 415,- pr. person.

Påmelding:
Bindende påmelding og betaling senest 9. september 2019 til Herba Plus A/S.
Tlf: 623 44 144 - e-post: firmapost@herbaplus.no
Vær rask med påmelding, det er begrenset antall plasser!

Kontaktinformasjon:
Herba Plus A/S
Storgata 108A
2390 MOELV

Ordretelefon: 623 44 144 (8-16)
E-post: firmapost@herbaplus.no
Hjemmeside: www.herbaplus.no

Kvalitet fra naturens apotek

