
Prijslijst Herbiatic 

Natuurgeneeskundig advies1 
Natuurgeneeskundig 

consult 

Intake, behandelplan 90 euro 

Vervolg consult 50 euro 

e-Consult Intake, behandelplan, bijstelling 80 euro 

Extra bijstelling en vragen 45 euro 

Kleine vragen Vragen over supplementen 10 euro 

Vragen over complexmiddelen 10 euro 

Laboratoriumonderzoek2 Allergietest IgE 130 euro 

 Allergietest Ig4 80 euro 

 Cardio-metaboolprofiel 55 euro 

 Lever- en nierfunctie 40 euro 

 Schildklierfunctie 65 euro 

 IJzerstatus 55 euro 

 Vitamine D3status 43 euro 

 Vitamine B12status 50 euro 

 Vitamine D3+B12status 65 euro 

 Cortisol en DHEAstatus 65 euro 

 Jodiumstatus 50 euro 

 Microalbumine 35 euro 

 Darmflorastatus 140 euro 

 Darmparasieten 210 euro 

 Darmcandida en schimmelinfecties 40 euro 

Overig Complexmiddel/ Product op maat Offerte 

 

Behandelingen 
 Acupunctuur3 50 euro 

Bijensteken2 50 euro 

Honingmassage 60 euro 

Honing-voetmassage 30 euro 

Oorkaarsbehandeling 30 euro 

Cosmetische gezichtsbehandeling 30 euro 
 

Coachingsprogramma1 
Hooikoorts/ 

pollendesensibilisatie 

Online intake en desensibilisatietraject 80 euro 

Eliminatiedieet Intake, labonderzoek, coachingstraject 250 euro 

 

                                                           
1
 Natuurgeneeskundig advies en coachingsprogramma’s is excl. geadviseerde natuurgeneeskundige producten. 

2
 Laboratoriumonderzoek is exclusief afname, consult en advies / behandelplan. 

3
 Behandeling d.m.v. acupunctuur en bijensteken worden enkel uitgevoerd n.a.v. natuurgeneeskundig consult. 

4
 Prijzen voor workshops en cursussen zijn inclusief lesmateriaal (maximum van 15 personen, hierboven wordt 

de kostprijs van het lesmateriaal gerekend), maar exclusief locatiehuur en eten en drinken. 
 Zie ook de algemene voorwaarden 

2
 Behandeling d.m.v. acupunctuur en bijensteken worden enkel uitgev oerd  

1
 Al het natuurgeneeskundig advies is exclusief de geadviseerde natuurgeneeskundige producten 



Workshops, cursussen, lezingen (op maat) 
Lezing Per uur 100 euro 

Workshops en cursussen4 1 dagdeel 350 euro 

2 dagdelen 650 euro 

   

Reiskosten (bij bezoek aan huis of het geven van lezingen) 
Auto kilometervergoeding Per gereden kilometer 0,23 euro 

Auto overige kosten Parkeerkosten (indien van toepassing) Gemaakte 
kosten 
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 Zie ook de algemene voorwaarden 

 


