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Gelukkig mogen de contact beroepen na enkele maanden
weer open en is het mogelijk om weer een afspraak bij mij
te maken. Ik ben zo blij om weer te beginnen en jou te
mogen ontvangen.
Op dit moment adviseer ik je wel om op tijd een afspraak te
maken, want de aanvragen stromen al weer binnen.
Natuurlijk werk ik wel volgens de richtlijnen van het RIVM
en verwacht ik ook van jou dat je bij klachten de afspraak
verzet. Een afspraak maken is op diverse manieren
mogelijk; telefonisch, via de app, via messenger, via
instagram of via Linkedin. Wat voor jou het makkelijkst is.
Ik heb er zin in en hoop je snel weer te zien.

Kortingscode
Zechsal

Intussen een nieuw diploma er
bij gehaald
De afgelopen maanden van de lock
down heb ik niet stil gezeten. Ik heb
mijn studie stoelmassage weer
opgepakt. Hier heb ik in februari mijn
diploma voor gehaald. Door dit
diploma er bij te behalen, mag ik mij
vanaf nu allround massage therapeut
noemen en heb ook hiervoor een mooi
diploma mogen ontvangen, waar ik
super trots op ben.
Natuurlijk blijf ik mij verder ontwikkelen en heb alweer een
hele leuke studie op het oog. Maar ik moet nog even
geduld hebben, want het is eerst belangrijk om veel
ervaring voor de stoelmassage op te gaan doen.
Met de stoelmassage is het de bedoeling dat ik bedrijven
bij langs ga, maar bij mij in de praktijk is het ook mogelijk.
Verder ben ik me aan het ontwikkelen op sociaal media en
daarom vandaag een eerste officiële nieuwsbrief.
Ook dat is eerst een behoorlijke puzzel, maar leert snel.
Je zult dus vaker iets van me gaan horen.

In de praktijk adviseer en
verkoop ik diverse
voedingssupplementen.
Daarnaast ben ik ook
officieel verkooppunt van
Zechsal pure magnesium.
Je kunt producten bij mij
kopen, maar ook via de
website van Zechsal
bestellen. Bestel je op de
website van Zechsal,
gebruik dan de code:
WATERLANDER en
ontvang 10% korting op je
bestelling.
Druk hieronder op de
button om direct naar de
webshop van Zechsal te
gaan.

Zechsal webshop
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@praktijkwaterlander.nl toe aan uw adresboek.

