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Voeding & bewegen | Ontspanningsmassages

Meer informatie kunt u vinden op
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Stoelmassage brengt ontspanning, verhoogt de concentratie,
zorgt voor prestatieverbetering, werkt stressverminderend,
reduceert de spanning in de spieren en creëert rust in het hoofd.

Regelmatige stoelmassage op kantoor
is de ideale onderbreking waarmee u de
vitaliteit van uw medewerkers verhoogt
en ondersteunt. Een welkome afwisseling
tijdens een drukke werkdag, waarna
uw medewerker weer energiek aan de
slag kan. U kunt de stoelmassage als
goed werkgever aan uw medewerkers
aanbieden en gebruik maken van
fiscale voordelen als u regelmatige
stoelmassage opneemt in uw arboplan.

De massage duurt 15 of 30 minuten en
kan gemakkelijk in uw bedrijf gegeven
worden door gebruik van een mobiele
massagestoel. Deze stoel is ergonomisch
zo ontworpen dat uw lichaam goed wordt
ondersteund, terwijl u met uw kleding aan
in de stoel zit.
Naar wens kan ik bij de massage
klankschalen gebruiken. Ook is het
mogelijk dat ik beweegadvies op de
werkplek geef.
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Gratis proefmassage
Maak vrijblijvend een afspraak
om te ontdekken wat de mogelijkheden
zijn voor uw bedrijf en ervaar zelf
wat een stoelmassage
met u doet.

Prijzen:

€ 28,-

15 minuten

€ 49,-

30 minuten

€ 75,-

PER
UUR

Stoelmassage namens uw bedrijf in de stand
op een beurs, markt, evenement

Prijzen exclusief
21 % BTW

“Een effectieve
stoelmassage is heerlijk
ontspannend voor lichaam
en geest”

In evenwicht met Petra
Petra van Garderen
Trainer Hormoonfactor | Wereldmasseur
Praktijkadres
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
T 06 134 009 04
E info@inevenwichtmetpetra.nl
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In evenwicht met Petra, ook voor voeding & beweging en diverse andere
ontspanningsmassages. Heeft u interesse? Neem dan contact op en vraag
de folder aan of maak een vrijblijvende afspraak.

