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Deelnemend bedrijf
Acupunctuur Praktijk Bas van Dijk

Naam deelnemer
Bas van Dijk

Aanbod Keuzekaart: 50% korting op
Acupunctuur-sessie

Anansi Training

Mariette Verhoef

1 uur Privé-sessie Mindfulness of Aroma Touch
massage

Atelier La Luna

Jacky Peeters

Be Yogafull

Beata de Leeuw-Wysocka

By Touch

Annemieke van Bekkum

Coaching het Zand

Judith van Zuylen

trefwoorden
Acupunctuur, pijn, roken

Aanbod Vrienden MG
10% korting op de eerste behandeling

website
www.acupunctuurpraktijk.nu

Mindfulness,
Aroma Touch massage
Stembevrijding/stemhealing/helend
tekenen/energiereiniging

gratis proefles mindfulness

www.marietteverhoef.com

Sessie stembevrijding/stemhealing van 1,5 uur

www.atelierlaluna.nl

Human Givens Counseling, Massages & Yoga

Human Givens Counseling, Massages & Yoga

15% korting op een traject stembevrijding
3 proefyogalessen voor €25,00 of €5,- korting op
een massage

Voetreflextherapie, systemisch lichaamswerk,
Tui Na massage
Coachsessie voor ouder(s) of een aandachtsgesprek
voor ouders

Voetreflextherapie, systemisch lichaamswerk,
Tui Na massage

Gratis een op maat gemaakte remedie na een consult http://www.bytouch.nl

Coaching voor ouders en opvoeders, kinderoaching

En-Joy

Diana Heijneman

Stoelmassage Compleet (20 minuten)

Flex for flow Voetreflextherapie

Barbara Ponteyn

Klachtgerichte voetreflextherapie

Coaching, training, stoelmassage
Voetreflextherapie, Neuroreflextherapie,
Metamorfosemassage, Lymfedrainage, Energetische
massage, Reflexzonemassage voet, hand en oor.

Voedigsconsult van een uur inclusief leefstijladvies

Voeding, leefstijl, balans, orthomoleculair, coaching,
NLP, holistisch

Healthy Jo

Jolanta van Helten

--

www.BeYogafull.nl

www.coachinghetzand.nl

Plus Stoelmassage voor de prijs van een Complete
Stoelmassage

www.en-joy.info

15% korting bij boeken van 3 vervolgbehandelingen

www.flexforflow.nl

25% korting bij het boeken van een coachingstraject
naar keuze

https://www.healthyjo.nl/

InBalans Vleuten

Francis Molthof

Natuurgeneeskundig consult of Tuina massage

Insight-U

Linda Leeflang

Holistische massagetherapie,
zwangerschapsmassage, overgangstherapie

Natuurgeneeskunde, E.E.N. therapie, coaching,
regressietherapie, individuele familieopstellingen en
massage
Holistische massage/massagetherapie,
zwangerschap, stress, ADHD, fibromyalgie,
prikkelbare darmsyndroom, de overgang

Oriental Wellness

Evelien Hendriks

Acupunctuur, Tui Na massagetherapie,
zwangerschapsmassage

Acupunctuur, Tui Na, Tai Chi en Qi Gong

50% korting op een proefles Tai Chi/Qi Gong

www.orientalwellness.nl

Praktijk Heel

Liesbeth Bax

Orthomoleculair of natuurgeneeskundig consult i.c.m.
bioresonantie of voetreflexmassage

Orthomoleculaire therapie, bioresonantie,
voetreflexmassage, lymfedrainage, Bach Bloesem

10% korting op massage of 2e consult.

www.praktijkheel.nl

Monique Smit

Vitalliteitscheck en intakegesprek of leefstijl- en
voedingsanalyse met gezondheidscheck of
energetische ontspanningsmassage

Vitaliteit, leefstijl, voeding, ontspannigsmassage,
gezondheid

Christien van der Hoeven

Voetreflexmassage, Chinese energetische massage of Voetreflexmassage, Chinese energetische massage
Chinese stoelmassage
of Chinese stoelmassage

SanaLifestyle
Shenpa

Shiatsu-praktijk Maarssen

Hans Kuijlenburg

Shiatsu therapie, shiatsu massage

Vermoeidheid/ burn-out, niet lekker in je vel zitten,
energiebalans en ontspanningsmassage

Studio Mundo

Nynke Hoekstra

Massage

Massage en coaching

Tante Pollewop coaching
Vitaal Vleuten

https://home.inbalansvleuten.nl

15% korting op 3 vervolgconsulten

www.insight-u.nl

--

www.sanalifestyle.nl

Eenmalig 10% korting op een massage

www.shenpa.nl

Bij een shiatsu behandeling een gratis extra
ontspanningsmassage met shea butter (crême) van
hoofd, nek en schouders
Gratis voetmassagebij een ontspanningsmassage of
een gratis gezichts(facelift)massage (duur 30

www.shiatsu-maarssen.com
www.studiomundo.nl

Gratis een spray of essence van De Groene Linde
Coaching voor ouders en opvoeders
t.w.v. 15 euro bij een coachingsessie
www.tantepollewopcoaching.nl
Manuele therapie
-www.corenneboeve.nl
10% korting op eerste consult of gratis bij een
Orthomoleculaire geneeskunde, bioresonantie, allergie consult (keuze uit): een op maat gemaakte
eliminatie (TRM/NAET), darmklachten, vermoeidheid, bloesemremedie, een sessie ter ondersteuning van
voedingsovergevoeligheden, migraine, vitaliteit en
de microcirculatie (Bemer therapie) of 20% korting op
energie
Vitamine D test (bloedtest)
www.vivrevitaliteit.nl

Bianca Groenewegen
Corenne Boeve

Intake en coaching
Manuele therapie

Vivre Vitaliteit

Armanda Versluijs

Orthomoleculaire bioresonantie consult, allergie
eliminatie therapie (TRM/NAET) consult of
natuurgeneeskundig consult

Ynanna yoga en ademcoaching

Christina Tomlow-de Muinck Keizer

Ademcoachingssessie of een eerste maandabonnment Stress, hyperventillatie, kom je gewoon niet op adem. 10% korting op het eerste maandabonnement voor
mindful hatha yoga
Ademcoaching, mindful yoga
mindful yoga of een eerste ademcoachingsessie

www.ynanna.nl

Zen-Ki reiki & meditatie

Natasja Putker

Reikibehandeling

Reiki, Mindfulness

15% korting op Reiki- en Mindfulsessies, retraites en
cursussen
www.zen-ki.nl

Zijn in je lijf

Gerrit van Brenk

Holistische massage 45 minuten + intakegesprek

Holistische massagetherapie

10% korting op een holistische massage voor nieuwe
klanten
www.zijninjelijf.nl

