Bye bye 2017, welkom 2018

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
De beste wensen voor 2018!

Bye bye 2017 welkom 2018
Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2018. Laten we er
een top jaar van maken, vol goede gezondheid, ontspanning,
liefde en vrolijkheid.

!Nieuw!
Hotstone

Een nieuw begin, zo voelt het voor mij
altijd. Zodra de Kerst voorbij is blik ik
stiekem altijd even terug op 2017. Wat
heeft het jaar me gebracht? Waar kan ik
nog aan werken? Wat zijn mijn doelen
voor volgend jaar? Aan goede
voornemens doe ik niet meer, die werken
toch nooit. Ja 1 maand, daarna vergeet ik ze. Op 31 december
laat ik 2017 en sta ik klaar voor een nieuw begin, 2018. Dit jaar
voelde het alsof er een last van mijn schouders afviel, maar is
dat ook zo?

De actie voor januari,
hotstone!

2017 was voor ons een jaar met ups en downs, letterlijk,
ertussenin zat eigenlijk niets. Een grijs gebied? Het was een
jaar van ontwikkelingen, zowel zakelijk als privé. Het was een
jaar van ‘gedwongen’ keuze maken, ook dit zowel zakelijk als
privé. Maar nu, gaan we verder.

Zalig nu het nog koud,
nat en donker is buiten.

Wat staat er zoal op het programma van 2018.
In januari starten we met de voorbereidingen van de
verbouwing, de garage word omgetoverd tot
massagepraktijk.
De massagetechnieken worden uitgebreid, in december
deed ik de cursus hotstone massage, de stenen zijn binnen
dus dat wordt de actie voor januari.
Ook heb ik een korte cursus voetreflex gehad, heerlijk om
als afsluiting van een ontspanningsmassage in te zetten.
Jullie zullen vanaf nu stiekem merken dat de voetjes wat
meer in de watten worden gelegd.
Leuke acties zullen de revue passeren in 2018.
Heel belangrijk, mijn lieve klanten laten genieten, begeleiden
en gezonder maken. Laten we dat samen doen!
Daarnaast blijf ik leuke cursussen doen, cursussen om mijn
aanbod te vergroten maar ook mijn kennis te verdiepen.
Zie ik je ook in het nieuwe jaar?

Een heerlijke massage
waarbij gebruik word
gemaakt van warmte.
Doordat de warmte word
opgebouwd tijdens de
behandeling vind er
heerlijke ontspanning
plaats.

Alleen maar ontspanning
tijdens een hotstone
massage, dus geen pijn,
geen weerstand, alleen
maar genieten!

Goed voor de spieren, ze
worden heerlijk
opgewarmd waardoor de
spieren, ondanks dat ze
vastzitten, toch kunnen
ontspannen.

Maak je tussen nu en 3
februari een afspraak
voor een hotstone
massage van 60
minuten,
betaal je geen €50 maar
€42,50 voor de
behandeling. Een
korting van €7,50.

Lieve groetjes,
Denise
Massagepraktijk Release & Heal
Klosruwe 9
6218 RC Maastricht
0031-630042732
https://massagepraktijkmaastricht.nl
info@massagepraktijkmaastricht.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@massagepraktijkmaastricht.nl toe aan uw adresboek.

