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Hierbij de nieuwsbrief van Angie’s Wellness.
Ik heb niet heel veel te melden, maar misschien toch iets leuks en iets interessants.
Laat ik beginnen met iets leuks
Angie’s Wellness bestaat alweer 10 jaar en dat wil ik met jullie vieren.
Je krijgt 10% korting op je eerstvolgende massage en je maakt kans op een gratis massage.
Na je komst gaat je naam in de jubileum pot. In september zal ik daar een naam uit trekken
en degene wint dan een nek, schouder en rug massage.
Last van hooikoorts?
Lees dan onderstaand bericht over Medical Taping bij hooikoorts:
Medical Tape bevat geen medicinale toevoegingen en toch blijkt dat 84% flinke verlichting
heeft door Medical Taping bij hooikoortsklachten. Hoe kan dat? Het antwoord op de vraag,
ijkt vooral te zitten in de kalmerende werking die de Tape heeft op het allergisch
reactiemechanisme en het bindweefsel. Bovendien prikkelt de tape via de huid het
neurogene stelsel.
De resultaten
De resultaten van de Medical Taping bij hooikoortsklachten zijn erg positief. Dat is fijn,
want circa 20% van de bevolking heeft er last van. Het begint meestal in de lente door het
stuifmeel van bomen, gras soorten en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch
antistoffen tegen stuifmeel, maar bij mensen met hooikoortsklachten reageert het lichaam
heel heftig. Er is sprake van een soort over-reactie van het afweersysteem, waardoor de
slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren.
Dat zorgt voor;
– loopneus;
– niezen;
– verstopte neus;
– branderige- of traanogen;
– Zelfs vermoeidheid en koorts zijn veelgehoorde problemen.
Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?
Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling
reflectoir invloed kan worden uitgeoefend op de bij het innervatiegebied behorende
weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De tape, die direct op de huid wordt
aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het
lichaam prikkelen.
Voor meer informatie kijk dan op www.angies-wellness.nl.
Wist u dat?
- Als je een nieuwe klant aanbrengt je 10% korting krijgt op je eerstvolgende massage van
1 uur?
- Bedrijfsmassages fiscaal aftrekbaar zijn?
- Er ook cadeaubonnen bij Angie’s Wellness te koop zijn?
- Dat alle pijntjes en/of ongemakken er zijn met een reden?

Aankomende Acties
- Moederdag Actie van 8 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 van € 40,- voor € 35,- Vaderdag Actie van 12 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 van € 40,- voor € 35,- Zomer Actie van 12 juni t/m 30 juni a.s.
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.
French pedicure van € 30,- voor € 25,Let op!
Voor alle vermelde acties geldt dat deze niet in combinatie zijn met (eventuele)
andere acties en/of promoties.

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 e-mail met als
onderwerp afmelden naar : info@angies-wellness.nl en ik verwijder uw e-mailadres.

