
  

 
 

Een spannend nieuw jaar 

Het nieuwe jaar is alreeds enige tijd begonnen en met alle spannende ontwikkelingen die 2019 met 

zich mee gaan brengen wil ik jullie iets vertellen. 

  

Ik wordt altijd erg gelukkig als ik de klachten van mijn cliënten kan verminderen en om mijzelf hierin 

verbeteren ben ik via via gewezen op een nieuwe behandeltechniek welke mijn interesse vanaf het 

eerste moment heeft getriggerd. In de afgelopen periode heb ik dan ook mijzelf hierin geschoold en 

met trots kan ik dan ook zeggen dat ik vanaf heden een gecertificeerd Triggerpoint Reset 

behandelaar ben. 

  

Met deze nieuwe behandeling die je vanaf heden kan boeken ga ik ook mijn onderneming naar 

een hoger niveau tillen met een binnenkort te lanceren nieuwe naam en een nieuwe website 

welke beter past bij de behandelingen welke ik aanbied. Daarnaast zal ik meerdere keren per jaar 

diepgaande informatie verstrekken door middel van een blog en een vlog. Maar hierbij heb ik 

jullie hulp nodig! 

  

Ondanks alle veranderingen die dit jaar zullen gaan komen zijn de behandelingen zoals normaal, 

gewoon nog steeds te boeken via de huidige website of via telefoon. Zoals de Medical Tape 

behandeling tegen hooikoorts, menstruatiepijn en onder andere voor hoofdpijn. Kijk op de website 

voor de laatste actuele informatie en prijzen. 

  

Per 1 januari 2019 is er een prijsverhoging doorgevoerd welke in lijn liggen met het 

prijsindexcijfer van het Centraal Bureau Statistiek. In de afgelopen jaren heb ik geen 

prijsverhoging doorgevoerd, ondanks het feit dat dit wel had gemoeten. Ik wil natuurlijk mijn 

kwaliteit van de behandelingen op een hoog niveau kunnen waarborgen. 



 
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. 

Getriggerd? Lees snel verder 

Thai Yoga Massage 

Etiam sit amet leo feugiat, porta ligula sed, tempus erat. In sollicitudin ultrices lacus, ut 

auctor ligula faucibus ullamcorper. Donec ultrices risus a quam ornare. 

BOOK NOW 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.angies-wellness.nl%2Ftriggerpoint-reset-methode%2F&data=02%7C01%7C%7C60be6b255321456a0df308d67cd29c77%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636833641335865426&sdata=WShymv7mgDi9mX06ARoqWqewE7H6O7yCWGHU4CjLp9s%3D&reserved=0


 

Heb jij ook last van hooikoorts? 

Met Medical Tape, heb je 84% kans op verlichting bij hooikoortsklachten. Medical Tap bevat 

GEEN medicinale toevoegingen maar zorgt voor een kalmerende werking op allergische 

reactiemechanisme en het bindweefsel daarnaast prikkelt Medical Tape via de huid het 

neurogene stelsel. 
Klik hier voor meer informatie 

 

Herken jij 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; 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.angies-wellness.nl%2Fmedical-taping%2F&data=02%7C01%7C%7C60be6b255321456a0df308d67cd29c77%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636833641335865426&sdata=jvh1LjKVdbQgdswPjoBx4eGvssarx%2FHKHof90%2BgpwYA%3D&reserved=0


• 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 
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