SOORTEN MASSAGE

WHITE SHADOW
HEALINGS MASSAGE

ÉÉN MASSAGE
PER MAAND ,
IS GOED VOOR
UW GEZONDHEID
EN LEVEN

ONTSPANINGSMASSAGE
SPORTMASSAGE
ZWEEDSE MASSAGE
FIBROMYSSAGE ( FIBROMYALGIE )
EN OOK
GECOMBINEERDE MASSAGE
MET
REIKI
MAGNETISME
RECONNECTION

WHITE SHADOW HEALING

ACHTER D’HOVEN 11 TE WUUSTWEZEL
NAAST HET NATUURWINKELTJE
GSM: BELGIE :0479/ 44.65.18
NEDERLAND :0032/479.44.65.18
EMAIL: s.vanderbruggen@skynet.be
BE05447891117NP

AFSPRAAK MAKEN VIA
MAIL OF TELEFOON
OF LAAT UW GEGEVENS ACHTER IN DE WINKEL
NATUURWINKELTJE MARGRIET

ÉÉN MASSAGE PER
MAAND, IS GOED
VOOR UW LICHAAM

Wat belangrijk is om weten; bij de eerste
massage steeds een gesprek van ongeveer 15min.Dit is belangrijk om een dossier van u te
kunnen maken, met uw gegevens, en uw lichamelijke klachten te bespreken, voor ik u
kan masseren. Na de massage nabespreking
over uw ondervindingen, bij een glas water
of tas zuiveringsthee. En als een goede professionele masseur volg ik mijn klanten op .
De massage kost u ,1 euro per minuut ,
1uur is 60minuten = 60 euro

Type massage :
ONTSPANINGSMASSAGE,
SPORTMASSAGE,
Ik ben Salvador Vanderbruggen .
Met mijn positieve energie en motivatie, is het
mijn doel u door een aangename en professionele massage,gezond en wel te laten voelen.
De massage is voor iedereen zowel jong en
oud, en indien u niet naar de zaak kunt komen , kom ik aan huis

ZWEEDSE MASSAGE,
FIBROMYALGIEMASSAGE
EN OOK GECOMBINEERDE MASSAGE
MET
REIKI, MAGNETISME,RECONNECTION

( is bespreekbaar mits vergoeding voor ver-

BON SPECIALE ACTIE tot en met 31/02/2014
15 euro voor hoofd- ,nek- , schouder massage
Naam:
TELEFOON, GSM:
EMAIL:
ADRES:
DATUM:

REACTIE VAN TEVREDEN KLANT
Hallo Salvador !
Ontvangst was PRIMA
Massage was super de luxe , ik heb heerlijk genoten van de gecombineerde massage die je me gaf, (spijtige is dat mijn man niet stil
kon blijven zitten .maar het stoorde mij wel een beetje) maar mijn
man zag dat je het goed deed en niet een prutser was zoals ik al
eerder heb meegemaakt.
Dus zeker voor herhaling vatbaar wat mij (ons) betreft.
Hope to see you soon !!!!!
Welke dagen / uren van de week zijn het meest geschikt voor U ?
kunnen dan ons wel aanpassen.
MVG GRETA & Willy

ACHTER D’ HOVEN 11

