HEIDIES HÄLSA

DIN HÄLSA – VÅRT FOKUS!
På våra kliniker i Gnosjö och Borås kan vi erbjuda Dig bl.a.
* Värmemassage
* Lymfdränage
* Access bars
* Regndroppsteknik
* Kostråd
* Du har möjlighet att hyra QRS-madrassen
* NYHET! CERAGEM britsen

På hemsidan www.heidieshalsa.se kan
du boka de olika behandlingarna direkt!

MASSAGE
*Ge dig en avkopplande stund med vår underbara massagemaskin som
arbetar med radiovågor. Kroppen får då en läkande massage som
stimulerar kroppen till att återigen hitta vägen tillbaka till sin balans och
en skön stund av vila.
*Lymfdränering/dränage av överflödig vätska i ansikte och på kroppen
och reducering av celluliter.
*Reduktion av fria radikaler.
* Ökar syresättningen.
* Slapp hud på kroppen och i ansiktet tightas upp.
* Celluliter mjukas upp och reduceras.
* Muskelspänningar släpper pga. kraftigt ökad
blodgenomströmning.
* Smärtlindring.
* Löser upp blockeringar i t.ex. bihålor pga.
dålig cirkulation.
Vi anpassar massagen efter dina behov!

Läs gärna mer på vår hemsida om tjänsterna
som vi kan erbjuda!

Mahri erbjuder:
*Kost/hälsa/träning
*Bättre mat mer muskler
*Hur går vi till väga ??
*BMI-mätning /vikt (1/gång i mån)
Utifrån dej och dina tankar gör vi upp mål!
Kontakta Mahri direkt: 070-839 75 69
Eller läs mer här: http://www.mahri.se

QRS-MADRASSEN
QRS produkternas signaler fungerar som ”Batteriladdning på
människor”. Ett drogfritt alternativ helt utan biverkningar, som ökar
syresättningen i din kropp med 80-90 % samt ökar cellernas
försörjning av väte-, kalium-, natrium-, kalcium-, klor- och
magnesiumjoner.
Hos oss kan du köpa eller hyra madrassen!
För mer information se hemsidan eller kontakta Heidie

CERAGEM-britsen
Ceragem gör vardagen lättare genom att stärka och lugna kroppens celler.
Ceragem är en massagebrits med infrarött ljus- och värmeterapi som hjälper
kroppen att successivt stärka kroppen inifrån, med utgångspunkt att balansera
kroppens meridian längs hela ryggraden.
Ceragem piggar upp, balanserar upp kropp och själ och gör att du orkar mer.
Det leder till att du får högre prestanda, och förbättrande av resultat, du
undviker uppkomsten av skador, förkortar läketiden på uppkomna skador
samt förstärker hjärtmuskulaturen.
Enligt produktbeskrivningen kombineras följande terapeutiska metoder
•Akupressur •Moxering •Kiropraktik •Värmeterapi •Ljusterapi
•Massage Komponenter
Boka din tid direkt ifrån hemsidan!

HEIDIES HÄLSA
Heidie Johansson
Tfn: 073 - 180 19 35
gnosjo@atlaskotan.net

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Mahri Heidie Linnea

”Din tro formar dina tankar
Dina tankar formar dina ord
Dina ord formar dina handlingar
Dina handlingar formar dina vanor
Dina vanor formar dina värden
Dina värden formar din framtid"
-Mahatma Gandhi -

