
                        Nyhetsbrev oktober 2016

* Ny behandlingsmetod - Lymfmassage   

    * KRY Kampanj 20% raba" mellan kl. 9-16, 24 okt - 6 nov

    * Allt För Hälsan/Fitnessfes-valen Älvsjö 25-27 nov

    * Julmarknad i Hökarängens centrum 27 nov

* Fina specialerbjudanden och pake-nslagningar på vissa utvalda Aloe Vera-produkter inför jul

Bästa Kund, Vän, Kollega!

Går du och tänker a" Du borde ta hand om dig nu i höst?! I så fall finns här flera härliga
höst-erbjudanden -ll dig! 

Passa på och prova ny behandlingsteknik Lymfmassage 90 minuter för e� reducerat pris á750 kr i oktober och november eller välj

e� 5 klipp med fler behandlingar gäller $ll 28 dec2016 när du vill ha flera behandlingar i lymfmassage.

Eller unna dig en avstressande skön behandling och få 20% på en ryggbehandling mellan kl. 9-16 vardagar.

25 november möter ni mig på Fitnessfes$valen i monter hos Kroppsterapeuterna där ni kan prova på zonterapi, massage och flera

andra terapier för 100 kr 20 minuter.

Julmarknad i Hökarängens centrum 27  november finns jag med specialpriser på både behandlingar som presentkort och alla aloe

vera-produkter med fina pake$nslagningar. BRA JULKLAPPAR! KOM Förbi!

Alla erbjudanden finns på hemsidan www.akuzonmassage.se/erbjudanden
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NY BEHANDLINGSMETOD  PÅ PRAKTIKEN

LYMFMASSAGE - Lymfmassage sä�er fart på kroppen.

Lymfmassage s$mulerar lymfsystemet a� föra ut översko�svätska och
slaggprodukter på e� effek$vt sä� ur kroppen. Man kan kalla lymfsystemet för
kroppen reningsverk och behövs för a�:
* Forsla bort slaggprodukter(gamla celler, proteiner, mjölksyra, bakterier),
* Bekämpa Infek$oner

* Transportera lymfa och fe� 

E� bra lymfflöde ger e� bra immunförsvar, starka smidiga muskler, minskar på

svullnad (se hundbild), stelhet, smärta och små-krämpor $ll exempel förkylningar.
Även kallad en "bantningsmassage" för vi masserar bort vätska och fe�. Klienten

brukar uppleva sig lä� i kroppen eKer massagen.

Läs mer om lymfmassage på :    h�p://akuzonmassage.bokadirekt.se
eller   www.akuzonmassage.se

 Hundbild - Huga och det är 7 månader mellan bilderna då Huga få� lymfmassage. Huga var

väldigt svullen och troligtvis ä$t mindre bra foder och lite mo$on som gör a� lymfflödet får
e� dåligt flöde.

Helt fantas$skt - en helt ny hund. 

SPECIAL-ERBJUDANDE 24 OKT - 6 NOV

Kampanjen pågår och kan bokas NU mellan kl. 9-16

Bokas på : h�p://akuzonmassage.bokadirekt.se
Märk bokningen med: KRY 24okt-6nov 20%

Gäller en behandlingen per kund. 

LOVA MIG - Gå inte och ha ont - boka

en $d så hjälper jag dig!

h�p://akuzonmassage.bokadirekt.se

www.akuzonmassage.se

Välkommen $ll:

AkuzonHälsan

Hökarängens centrum  

VÄLKOMMEN ÖNSKAR SUSANNE

Hökarängsplan 5,plan 3. 123 56 Farsta

Susanne Bruun

Diplomerad zon- och massageterapeut och cer�fierad massör, lymfmassör

Mob:0709795798, info@akuzonmassage.se
h�p://akuzonmassage.bokadirekt.se

Innehar F-ska�esedel
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