
Deelnemend bedrijf Aanbod MG Keuzekaart, 50% korting op: Aanbod vrienden van MG Website

Jacky Peeters stembevrijding en stemhealing
* Eerste individuele Stembevrijdingssessie
* Energiereiniging van huis of ruimte  Eenmalig 10% korting op een sessie, healing of cursus https://www.jackypeeters.nl

AAN Massagepraktijk * Massage Eerste massage 1,5 ipv 1 uur https://aanmassage.nl

Zijn in je Lijf * Holistische massage 45 minuten + intakegesprek 10% korting op een holistische massage voor nieuwe klanten http://www.zijninjelijf.nl

SanaLifestyle 

* Ontspanningsmassage
* Vitaliteitscheck
* Intakegesprek Korting van 30% op product/dienstverleningsvorm naar keuze https://sanalifestyle.nl

Flex for flow Voetreflextherapie

* Balansmassage (voetreflextherapie met extra 
aandacht voor ontspanningspunten)
* Metamorfosemassage 

Triggerpointballetje of 15 euro korting bij boeking van 3 
vervolgbehandelingen https://flexforflow.jouwweb.nl

Insight-U

* Holistische massagetherapie
* Zwangerschapsmassage
* Overgangstherapie 15% korting bij 3 vervolgconsulten https://www.insight-u.nl

By Touch 

* Voetreflextherapie
* Systemisch lichaamswerk
* Tui Na massage Gratis een remedie flesje afgestemd op de persoon. http://www.bytouch.nl 

Vitality2improve 

* Massage
* Proeftraining Vitality2improve (onderwerp in 
overleg te bepalen) van 1,5 uur

Massage van 60min van EUR 55 voor EUR 35

Proeftraining Vitality2improve (onderwerp in overleg te bepalen) van 1,5 
uur van EUR 99 voor EUR 60 https://www.vitality2improve.nl

Ynanna yoga en ademcoaching 
* Op een maandabonnement mindful yoga
* Op een eerste sessie ademcoaching. 

5% korting op een maandabonnement mindful yoga                                                                          

5% korting op een compleet ademcoachingstraject https://www.ynanna.nl

Oriental Wellness Acupunctuur en Tui Na therapie * Intakegesprek 
Eenmalig 5 euro korting op een acupunctuur- of tuina behandeling of 
zwangerschapsmassage https://www.orientalwellness.nl

Vivre Vitaliteit

* Orthomoleculair bioresonantie consult
* Orthomoleculaire natuurgeneeskunde TRM (Total 
Reset Methode) consult (ook wel NAET) EEN 
Therapie consult

10% korting op eerste consult of gratis bij consult (keuze uit):
* Bloesemremedie (op maat gemaakt)
* Bemer therapie sessie (microcirculatie ondersteunen)

20% korting op Vitamine D test https://www.vivrevitaliteit.nl

Praktijk Heel
* Orthomoleculair / natuurgeneeskundig consult - 
Access Bars behandeling 10% korting op voetreflexmassage of 2e consult https://www.praktijkheel.nl

Praktijk OntSpanJe 
* Kennismakingssessie hypnotherapie ter 
ontspanning van 1 uur https://www.praktijk-ontspanje.nl

The Feel Good Studio 10 euro korting op de eerste massage https://www.thefeelgood.studio
Ontspanning Doet Leven Gratis TRE boekje http://ontspanningdoetleven.nl
Touch2be Gratis ondersteunende remedie https://touch2be.nl
Hippocampus Leefstijlcoaching 10% korting op de eerste 1op1 sessie https://www.hippocampus-leefstijlcoaching.nl
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