Terapia Veeda poate REZOLVA si ELIMINA probleme ca:
- ameteli
- dureri de cap
- dureri si blocaje ale zonei cervicale
- dureri si blocaje de spate
- dureri si blocaje de genunchi
- dureri si blocaje de solduri
- balonari, burta umflata
- insomnia
- atacurile de panica
- anxietatea
- frica, fobiile
- gandurile negative, tristetea
- proasta functionare a metabolismului
- toxinele din organism
- inflamatiile musculare
- caderea parului
- blocajele urinare
- contracturile si tensiunile musculare
- durerilor musculare, articulare, cervicale, lombare, dorsale
- mai multe tipuri de dureri cu localizari diverse
- inflamarea colonului si a organelor interne
- probleme de postura corporala
- reduce si elimina durerile, in zona abdominala
- dizolva si fluidizeaza cheagurile de sange
- micsoreaza si elimina hemoroizii si polipii intestinali,
- micsoreaza volumul varicelor,
- micsoreaza si elimina hemoroizii externi,
- dezinflameaza muschii inflamati din zona fetei si a gatului din cauza articulatiei
mandibulare,
- desfunda nasul dezimflamand sinusurile
- dezinflameaza, amelioreaza si elimina durerea gatului cauzata de inflamarea amigdalelor
- dezinflameaza colonul si vindeca ranile aflate pe colon, datorate alimentatiei gresite si a
digestiei deficitare.
- micsoreaza si elimina hemoroizii si polipii intestinali,
- micsoreaza volumul varicelor,
- opreste diareea,
- regleaza digestia,
- elimina constipatia
- dezinflameaza cervicala si muschii inflamati din cauza articulatiei mandibulare,
- fluidizeaza si elimina mucusul situat in gat, piept si sinusuri,
- previne raceala,
- amelioreaza si elimina durerea de picioare, senzatia de picioare grele, furnicaturi si
mancarimi ale picoarelor.
- regleaza ciclul menstrual eliminand durerea.

Indicații Terapia Veeda
Această terapie este potrivită pentru absolut orice persoană care caută să-și îmbunătățească
calitatea vieții.
Frumusețea înseamnă sănătate, iar sănătatea emană fericire.
De asemenea, terapia Veeda funcționează doar cu elemente 100% naturale, care te vor ajuta
să-ți pastrezi trupul, mintea și spiritul sănătoase tot timpul.
Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că nu există o metodă Veeda standard, fiecare
terapie se potrivește unei singure persoane, iar fiecare tratament este diferit.
Există un singur numitor comun: beneficiile.
Terapia Veeda îți oferă bunăstare atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.
Beneficii Terapia VEEDA
Această tehnică previne și ameliorează un număr enorm de afecțiuni și probleme, precum:
Durerile de spate (protuzie, hernie de disc)
Lombosciatica (dureri provocate de nervul sciatic)
Dureri ale zonei cervicale
Dureri de cap, amețeli, stări de vomă
Dureri de umeri, șolduri, genunchi
Dureri in zona abdominală (dureri de burta), balonare, constipație , diaree
Circulația sângelui
Somn agitat și insuficient, insomnie, vise si cosmaruri
Dureri de urechi
Stările depresive și anxioase, epuizare fizică și nervoasă, oboseală, nervozism
Postura coloanei vertebrale, a șoldurilor și a mandibulei
Capul aplecat în față din cauza dispozitivelor mobile mici (telefon, tabletă)
Disfuncții ale sistemului endocrin, circulator, limfatic, renal, digestiv
Dereglari ale ciclului menstrual,
Transpiratii abundente pe tot corpul, transpiratia palmelor si a talpilor
Deblocarea și eliminarea toxinelor, detoxifierea organismului
Contracturi musculare, blocaje zonale
Picioare umflate,dureroase, reci
Blocaje limfatice
Dureri axilare, inghinale și mamare
Scăderea sistemului imunitar
Slăbire și remodelare.
De asemenea, terapia VEEDA este indicată în cazul persoanelor care se tem că ar putea
dezvolta anumite afecțiuni. Astfel, VEEDA previne apariția:
Accidentelor vasculare cerebrale
Diabetului
Obezității
Bolilor cardiovasculare sau degenerative
Tumorilor
Blocajelor circulatorii, limfatice și energetice
Inflamării oaselor, articulațiilor, mușchilor
Modificarea coloanei vertebrale (scolioza, cifoza,lordoza).

