
 

NIEUWSBRIEF 

maart 2016 

 

Hierbij de nieuwsbrief van Angie’s Wellness. 

 

Angie’s Wellness heeft weer een nieuwe Facebook win actie! 

Ga via Facebook naar Angie’s Wellness deel het bericht en tag iemand waarvan jij vind dat 

diegene wel een massage kan gebruiken. Wie weet winnen jullie dan samen een rug, 

schouder en nek massage. 

 

Doorgeven geboorte datum 

Ik zou graag jullie geboorte datum willen weten. Willen jullie deze doorgeven via 

info@angies-wellness.nl.  

 

Wist u dat? 

Angie’s Wellness volgend jaar 10 jaar bestaat? 

Als je een nieuwe klant aanbrengt je 10% korting krijgt op je volgende massage van 1 uur? 

Bindweefselmassage blokkades laat verdwijnen en de organen stimuleert? 

Medical tape gebruikt kan worden ter: ontspanning, ontstekingen reduceren, de 

bloedcirculatie en lymfe afvoer kan verbeteren, spieren beschermt tegen overbelasting, 

ondersteuning kan geven en neuro reflectoren kan beïnvloeden (vb. hoofdpijn, 

menstruatiepijn, hooikoorts e.d.)? 

Bedrijfsmassages fiscaal aftrekbaar zijn? 

 

Aankomende Acties 

- Moederdag Actie van 9 mei t/m 20 mei a.s. 

Op Moederdag verdienen alle moeders iets extra’s, dus verwen ze eens met een heerlijke 

massage. 

 

Sport- of ontspanningsmassage van 1 uur voor € 35,-  

 

- Vaderdag Actie van 13 juni t/m 24 juni a.s. 

Op Vaderdag verdienen alle vaders het beste, dus verwen ze eens met een heerlijke 

massage. 

 

Sport- of ontspanningsmassage van 1 uur voor € 35,-  
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- Zomer Actie van 01 juli t/m 31 juli a.s. 

French pedicure voor € 25,-  

 

Houdt u van mooie teennagels maar heeft u geen tijd om uw teennagels te lakken of bladdert 

uw nagellak er steeds vanaf, dan is een French pedicure echt iets voor u. 

Leuk voor in de lente, zomer, vakantie of een bijzondere gelegenheid zoals bijvoorbeeld  

een bruiloft. 

 

Let op! 

Voor alle vermelde acties geldt dat deze niet in combinatie zijn met (eventuele)  

andere acties en/of promoties. 

Cadeaubon 

Bent u nog op zoek naar een leuk en relaxed cadeau en weet u niet wat u moet geven,  

misschien is een Angie's Wellness cadeaubon dan iets voor u. Wie wil er nu niet z’n  

relaxed cadeau?  

Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar vanaf elk gewenst bedrag.  

Wil u niets van Angie’s Wellness missen 

- Bezoek dan regelmatig de website voor de aanbiedingen. 

www.angies-wellness.nl 

- Word lid van Angie’s Wellness via Facebook en maak kans op een gratis massage. 

https://www.facebook.com/AngiesWellness  

- Volg Angie’s Wellness via Twitter. 

@AngiesWellness 

 

 ‘Niet tevreden vertel het mij, wel tevreden vertel het anderen!’ 

Bedankt voor uw tijd en hopelijk tot snel in mijn praktijk. 

Groetjes, 

Angelique Lammertink 

 

Als u wilt dat ik uw naam van de verzendlijst verwijder of als u vragen en/of opmerkingen heeft stuur dan een mail naar :  

info@angies-wellness.nl 
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