SYSTEMISCHE AANDOENINGEN EN DE BASIS TEST
Systemische aandoeningen zijn daarentegen het
gevolg van een langdurige voedingsincompatibiliteit,
de darmwand beschadigt en onverteerde voedingsstoﬀen lekken het lichaam in (Leaky Gut Syndrom)
en hopen zich daar op, u krijgt allerlei reacties en
klachten van top tot teen.
Voor Systemische klachten hebben we de Medisynx
Methode (MM) ontwikkeld: De BASIS Test in
combinatie met acupunctuur behandelingen, om
uw immuunsysteem weer te ‘resetten’ zodat uw
homeostase (balans) weer wordt hersteld, u bent
dan snel weer gezond, ﬁt en energiek. Voor de
aanvraag van de BASIS Test gaat u naar de website:
www.meditestlab.com
U kunt een keuze maken uit een van de volgende
BASIS Testen:
• BASIS Standaard Test (naar 280 Voedingsstoﬀen)
• BASIS Plus Test (naar 375 Voedingsstoﬀen)
• BASIS BABY Start en Follow-Up Testen
(naar 95/185/280 voedingsstoﬀen)
• BASIS Candida albicans her-Test (ELISA en
Diﬀusie Techniek)

Op 14 februari 2009 hebben onze enthousiaste patiënten
een ANBI erkende stichting opgericht ‘Hippocrates en
Anne-Margré Vink Stichting’ en hun actieve VIDA
Patiënten Platform. Zij hebben hun eigen websites
gebouwd zodat ze ervaringen, tips en recepten kunnen
uitwisselen, neemt u maar eens een kijkje:
www.ziekdoorvoeding.nl
www.vinkipedia.com
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Alimentaire Geïnduceerd Aandoeningen
Medisynx ontwikkelde een curatieve
en preventieve behandelingsmethode
voor allen die ziek door voeding zijn

Voor het aanvragen van testen en behandeling neemt
u contact op met onderstaande arts, therapeut of
diëtiste in uw regio:
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ALIMENTAIRE GEÏNDUCEERDE AANDOENINGEN
Een Alimentaire Geïnduceerde Aandoening wordt
veroorzaakt door voeding.
Wanneer een Alimentaire Geïnduceerde Aandoening
is gediagnosticeerd, adviseren wij u een individueel
dieet te volgen welke is gebaseerd op een van onze
Medisynx bloedtesten, naast uw behandeling en
medicatie.

“Laat voeding uw medicijn
en uw medicijn uw voeding”,
zoals Hippocrates al eens zei.
Welke voedingsstoﬀen voor u gezond zijn dient eerst
te worden bepaald met onze Medi Test of BASIS Test.
Welke test voor u het meest geschikt is hangt af van
de ernst van uw aandoening en symptomen.
Gebaseerd op de resultaten van ons klinisch wetenschappelijk onderzoek maken we een onderscheid
tussen:

1. Niet-Systemische aandoeningen en symptomen
2. Systemische aandoeningen en symptomen

NIET-SYSTEMISCHE AANDOENINGEN EN
SYMPTOMEN EN DE MEDI TEST
Niet-Systemische aandoeningen en symptomen worden
niet door het immuunsysteem geactiveerd en blijven
beperkt tot tijdelijke of milde klachten, zoals:
• Maag- en darmklachten, hikken, boeren, maagzuur
en oprispingen, misselijkheid, braken (emesis),
‘steen gevoel’ in de maag, eetstoornissen;
Anorexia Nervosa, Bulimia en Orthorexia
• Diarree of obstipatie, Prikkelbare Darm Syndroom
• Blindedarm ontsteking, aambeien, slechte darmopname (deﬁciënties, bloedarmoede), droge keel of
hoesten na het eten
• Vermoeidheid, concentratie- en geheugen stoornis,
stemmingswisselingen, snel geïrriteerd zijn, angsten
en fobieën, ADHD of juist staren en afwezig zijn
• Allergieën, intoleranties en voedselovergevoeligheden en tot Systemische aandoeningen kunnen
gaan leiden.

Voor de behandeling van Niet-Systemische aandoeningen en symptomen hebben we de Medi test
(Medisynx Digestive) ontwikkeld. Met een beetje
bloed kunnen wij uw voedingsincompatibiliteit
bepalen en op basis van de uitslag krijgt u een
individueel dieet om een genezend en preventief
resultaat te bereiken.
Wij bieden u de volgende testen aan:
U kunt een keuze maken uit een van de volgende
Medi Testen :
• Medi Standaard Test (naar 280 Voedingsstoﬀen)
• Medi Plus Test (naar 375 Voedingsstoﬀen)
• Medi Candida albicans her-Test (ELISA en
Diﬀusie Techniek)

