
  

  

 

Angie's blijft zich ontwikkelen 

 

Beste, 
 
Er is al weer een jaar voorbij en wat is er een hoop gebeurd in dat jaar. 
 
Zoals de meeste van jullie wel weten blijf ik me ontwikkelen om mezelf steeds 
te kunnen verbeteren. 
 
Ik ben nog steeds super enthousiast over de Triggerpoint Reset Methode, maar 
dat kan ook niet anders, want hoe fijn is het om mensen die al jaren lang last 
hebben van chronische pijnklachten van hun klachten af te kunnen helpen. 
 
Angie's Wellness was al enige tijd op zoek naar een nieuwe naam en vanaf 
begin februari heb ik de knoop doorgehakt. Angie's Wellness heet 
voortaan Angie's Body Care. 
 
Recensies zijn voor ieder bedrijf belangrijk en nu had ik al een gastenboek op 
mijn site, maar vanaf heden is er ook een externe site waar u uw mening en 
beoordeling over mij kan geven. 
 
De nieuw gevolgde workshops van het afgelopen jaar zijn de MELT methode en 
de Acces Bars. 
 
Ook dit jaar staan er al weer nieuwe cursussen op de planning, maar daarover 
meer nadat ik ze gevold heb. 
 
Ondanks alle veranderingen die gekomen zijn en zullen gaan komen zijn de 
behandelingen zoals normaal, gewoon nog steeds te boeken. Zoals de 
sportmassage, zwangerschapsmassage, de Medical Tape behandeling tegen 
hooikoorts, menstruatiepijn en onder andere voor hoofdpijn. 
 
  



  

 

Triggerpoint Reset Methode 

 

De Triggerpoint Reset Methode is een veelzijdige methode om van je chronische 
klachten af te komen, zodat je nagenoeg een pijnvrij leven kan leiden. Naast 
het opsporen en het laten verdwijnen van de triggerpoints worden ook 
onderdrukte emoties opgespoord die pijnklachten kunnen veroorzaken doordat 
het zenuwstelsel (aangestuurd door de hersenen) tijdens spanningen 
vaatvernauwingen kan veroorzaken. 
 
  

Een nieuwe bedrijfsnaam 

Aangezien ik bij Wellness toch een ander idee heb, dacht ik het wordt tijd voor 
een nieuwe naam. Via Facebook is er veel gestemd en de nieuwe naam van 
Angie's Wellness is Angie's Body Care geworden. Een naam die meer past bij 
wat ik doe en waar mijn passie ligt. Mensen van hun (chronische) klachten af 
helpen, tijdelijk of blijvend d.m.v. sportmassage en/of een pijnvrij traject. 
Ondertussen zijn alle veranderingen op de site al doorgevoerd en is overal ook 
al mijn nieuwe logo te zien (Angie's 2.0 hetzelfde maar toch anders). 



  

 

 

 

Recensies 

Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat 
uw ervaring is met Angie’s Body 
Care. 
Ieder bedrijf moet het hebben van 
de recensies.  
Een positieve aanbevelingen is een 
mooie reclame. 
Zo is mond op mond reclame 
natuurlijk één van de grootste en 
krachtigste. 
Tegenwoordig kan dit ook heel goed 
via recensies en beoordelingen op 
sites zoals o.a. “Google mijn bedrijf” 
of “Trustpilot”. 

 

Klik hier om een recensie voor me achter te laten 

 

https://www.trustpilot.com/review/angiesbodycare.nl


 

 

 

MELT 
 
Heeft u regelmatig last van pijn in 
uw nek, schouders, onderrug en/of 
wordt u niet lekker uitgerust wakker? 
 
Dan is MELT misschien iets voor u. 
 
Drie keer per week 10 minuten zelf 
aan de slag met een balletje en/of 
foam-roller en ervaar hoe het is om 
weer lekker door te kunnen slapen. 

 

Getriggerd? Lees verder 

 

 

 

Acces Bars 
 
 
Acces Bars is een energetisch 
lichaamsproces voor iedereen die 
meer rust, ruimte en ontspanning in 
lichaam en geest wil ervaren. 
 
Zeker in de drukke maatschappij van 
tegenwoordig is het fijn als er weer 
meer balans is tussen inspanning en 
ontspanning. 

 

Klik hier voor meer informatie 

 

https://angiesbodycare.nl/melt/
https://angiesbodycare.nl/acces-bars/


 

  Herkent u     
zich de volgende uitspraken? 

• Behandeling zorgt tot nu voor geen of 
alleen tijdelijke verbetering; 

• De pijn is erger wanneer ik me angstig, 
boos, gestrest etc. voel; 

• De pijn begon op één plek maar heeft zich 
uitgebreid; 

• Ben jij (Pro)Actief; 
• Open minded; 
• Wil jij van de pijn af en daar zelf 100% de 

verantwoordelijkheid voor nemen. 
 

Ga naar het intakeformulier 

 

 

 

Wist u dat? 
• Dat u nu ook via internet een 

recensie voor Angie's Body 
Care kan achterlaten? 

• Bedrijfsmassages fiscaal 
aftrekbaar zijn? 

• Er ook cadeaubonnen bij 
Angie’s Body Care te koop 
zijn? 

• Dat alle pijnen en/of 
ongemakken er zijn met een 
reden? 

• Dat u van uw chronische pijn 
af kan komen, ondanks dat er 
tegen u is gezegd dat u 
ermee moet leren leven? 

• Als u een nieuwe klant 
aanbrengt u 10% korting 
krijgt op uw eerstvolgende 
massage van 1 uur? 

 

https://www.angies-wellness.nl/intake/


 

 
‘Bent u niet tevreden vertel het mij, 

bent u wel tevreden vertel het anderen!’ 
 
 
  

Hopelijk tot snel in mijn praktijk. 
 

Groetjes, 
 

Angelique Lammertink 
Angie's Body Care 
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