Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Lieve mensen,
De decembermaand met haar feestdagen en gezelligheid is in aantocht. Zo tegen het einde
van het jaar informeer ik u graag nog eens over mijn diensten en mijn feestdagenspecial.
Deze special bestaat uit een bon voor een gezichtsbehandeling of ontspanningsmassage met
gratis een heerlijk geurende bodylotion van het merk Yoake t.w.v. € 14,95. Het geheel wordt
feestelijk ingepakt en kunt u op 5 december of met de Kerst cadeau doen aan uw moeder,
dochter, zus, vriendin of buurvrouw. Wellicht kunt u zelfs uw man of vader verrassen, want
ook mannen zijn van harte welkom om heerlijk te ontspannen in mijn salon. De
cadeaubonnen, voor zowel een massage als een gezichtsbehandeling, kosten € 39,95 in
plaats van het gebruikelijke tarief van € 50,-.
Tijdens de feestdagen is mijn salon geopend en kunt u gewoon terecht voor uw gebruikelijke
recept. Of probeer eens iets anders. Naast gezichtsbehandelingen en ontspanningsmassages
ben ik ook gespecialiseerd in Quantum Touch behandelingen en Kinesiologie. Bij Quantum
Touch maak ik gebruik van het onvoorstelbare vermogen van het lichaam om zichzelf te
genezen. Bij pijn en ontstekingen zijn enkele behandelingen al voldoende voor een succesvol
resultaat. Kinesiologie betekend letterlijk ‘bewegingsleer’ en is een holistische methode om
energieblokkades in het lichaam op te sporen om vervolgens op te lossen.
Gaat u het nieuwe jaar in blijde verwachting in? Bij Vitalita bent u van harte welkom voor een
zwangerschapsmassage. Bij een zwangerschap kunnen alle veranderingen in het lichaam en
het extra gewicht zorgen voor klachten. Een massage gericht op alle ongemakken kan zeer
heilzaam

werken.
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babymassage is een cursus voor alle ouders en verzorgers van baby’s vanaf acht weken, die
graag samen op ontdekkingsreis gaan ten behoeve van het welzijn van het kind.
Voor meer informative omtrent de verschillende behandelingen verwijs ik u graag naar mijn
website www.vitalita.nl. Voor nu wens ik u alvast fijne feestdagen en veel gezondheid in het
nieuwe jaar!
Een warme groet,
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