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DET HÄR ÄR SFRF
Svenska Fotzonterapi-Reﬂexologiförbundet har
funnits sedan 1978. Ett riksförbund som riktar sig
till zonterapeuter och reﬂexologer.

ÄR DU UTBILDAD
ZONTERAPEUT?
BLI MEDLEM!

BLI ME

DLEM!

LÄS ME

WWW.Z

R PÅ
ONTER
API.NU

Du får tillgång till en fantastisk fortbildningshelg varje år
Vi ställer krav på basmedicinska kunskaper
Vi erbjuder auktorisationsprov
Vi samverkar kontinuerligt med alternativa skolor i Sverige
Vi ingår i forskningsprojekt med skandinaviska
Zonterapeutförbund
Vi har en förbundstidning med 4 nummer per år
Ansvarsförsäkring via Gefvert

WWW.ZONTERAPI.NU

PROVA
ZONTERAPI
[Reﬂexologi]
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Zonterapi är en naturlig behandlingsform för
självläkning. Det påverkar hela kroppen, både
fysiskt och psykiskt. God erfarenhet har setts vid
bland annat huvudvärk, mag- och tarmbesvär,
ryggproblem, oro och stress.

BEHANDLINGEN
Behandlingen sker med tryck på olika punkter på fötter, händer
öron och ibland även ansikte. Vid tryck på dessa zoner aktiveras
kroppens organ till självläkning. Zonterapins ursprung ﬁnner man
i Kina, Egypten och Nordamerika.
Man riktigt känner att det händer något i kroppen

ZONTERAPI ÄR
LÄMPLIGT VID
• Huvudvärk och migrän
• Oro och stress
• Matsmältningsbesvär
• Underlivsbesvär
• Rygg- och nackproblem
• Allergier
• Hormonella besvär
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Zonterapi ges ej
enligt svensk lag för:
• Diabetes, cancer, epilepsi
• Veneriska och epidemiska
sjukdomar
• Sjukdomar i samband
med graviditet
• Barn under 8 år

Zonterapi är så avslappnande

HITTA DIN TERAPEUT
Se till att du går till en SFRF ansluten terapeut
Vi är välutbildade, auktoriserade och går fortbildning varje år.
Läs mer om SFRF och var du kan hitta din terapeut på vår hemsida.

Jag sover så bra efter en behandling

WWW.ZONTERAPI.NU

