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VOOR DE HELE MENS
De Wereldfederatie voor Chiropractie
geeft haar goedkeuring aan het Nikken-slaapsysteem
De Wereldfederatie voor Chiropractie (WFC), een gerenommeerde internationale organisatie
voor chiropractie, die wereldwijd vertegenwoordigd wordt in zeven regio’s en officiële contacten
heeft met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), heeft haar exclusieve goedkeuring aan
het Nikken-slaapsysteem gegeven. De wereldwijde goedkeuring is het resultaat van kwaliteitstesten die op het matras, de pad, het kussen en het dekbed zijn uitgevoerd en van twee
wereldberoemde organisaties die de voordelen van samenwerken inzien om hun welzijnsmissie
aan mensen over de hele wereld over te brengen.
“Ons partnerschap met de Wereldfederatie voor Chiropractie zal een enorm positieve impact
hebben op Nikken en onze Welzijnsconsulenten,” aldus president en CEO Kendall Cho. “Deze
goedkeuring en de daaruit volgende relatie onderstreept niet alleen de hoge kwaliteit van het
Nikken-slaapsysteem, maar stelt ons ook in staat met deze professionele organisatie samen te
werken om onderzoek te steunen en onderwijsprogramma’s tot stand te brengen die welzijn
over de hele wereld zullen helpen verspreiden.”
Ten gevolge van de goedkeuring zal Nikken haar slaapproducten en productinformatiemateriaal
voorzien van het WFC-logo als zegel van goedkeuring van deze gerenommeerde chiropraktijkorganisatie. De WFC zal tevens met Nikken samenwerken aan toekomstig onderzoek en onderwijsprogramma’s, en Nikken vergezellen in Japan als deel van de wereldconventie -agenda.
“We zijn erg verheugd dat we nu samenwerken met Nikken,” aldus WFC-voorzitter Dr. Anthony
Metcalfe uit Londen. “Het slaapsysteem is van een zeer hoge kwaliteit – een van de beste die
onze organisatie gezien heeft – en de missie van Nikken van een totaal welzijn vormt een
aanvulling op de missie van de WFC.”
De WFC werd in 1988 opgericht op het Wereldcongres voor Chiropractie in Sydney, Australië.
De stemgerechtigde leden van de WFC zijn nationale verenigingen van chiropractici in 81
landen. De WFC vertegenwoordigt hen en het beroep van chiropracticus in de internationale
gemeenschap. Haar doelen zijn onder meer :
a. Het werken met nationale en internationale organisaties om informatie en andere
ondersteuning te geven op het gebied van chiropractie en wereldgezondheid.
b. Het propageren van eensluidend hoge normen van chiropraktijkonderwijs, -onderzoek en uitoefening.
c. Het ontwikkelen van een geïnformeerde algemene opinie onder alle mensen wat betreft
chiropractie.
d. Het op verzoek verstrekken van advies over de heersende wetgeving op chiropractie in de
lidstaten.
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“Het ontvangen van de goedkeuring van de Wereldfederatie voor Chiropractie is een sterke
indicatie van de werkzaamheid van de Nikken-producten en hun voordelen voor mensen over
de hele wereld,” aldus Dr. Greg Nelson, chiropracticus en Royal Diamond. “Miljoenen mensen
ondervinden op dit moment de voordelen van Nikkens indrukwekkende lijn welzijnsproducten
en in de zeer nabije toekomst zullen honderden miljoenen mensen van deze lijn producten
profiteren.”
De beslissing van de WFC om haar goedkeuring te geven aan het Nikken-slaapsysteem was
voor een groot deel gebaseerd op onafhankelijke testen van het kussen, het dekbed,
de pad en het matras.
“We waren zeer onder de indruk van de resultaten,” aldus David Chapman-Smith, secretaris generaal bij de WFC. “In het bijzonder de hoofdonderzoeker was zo onder de indruk van het
kussen dat hij nu bij hem thuis geen andere kussens meer gebruikt. Hij ontdekte dat het
kussen helpt tegen zijn nekpijn en hoofdpijnaanvallen, en denkt dat het kussen mensen met
deze problemen zal helpen.”
"De goedkeuring van het Nikken-slaapsysteem door de Wereldfederatie voor Chiropractie heeft
een onbeperkt potentieel gecreëerd voor gezondheid en welzijn wereldwijd,” aldus Dr. Garret
Moscos, N.M.D., D.C. “Een goede kwaliteit slaap is noodzakelijk voor het lichaam, zodat het
zichzelf kan herstellen. Dit herstel gebeurt tijdens de vijf stadia van onze slaap. Echter, om dit
te kunnen bereiken, moet het lichaam zich in een ontspannen, rustgevende en ondersteunende
omgeving bevinden– een omgeving gecreëerd door het Nikken-slaapsysteem. Onze samenwerking met de WFC zal er uiteindelijk voor zorgen dat duizenden gezondheids-professionals
wereldwijd bekend worden gemaakt met de Nikken-producten voor gezondheid en welzijn."
Voor meer informatie over de WFC surf je naar www.wfc.org
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