
 
 

   
                    NIEUWSBRIEF 2 - 2015 
 
 
 
 
 

 

Nieuw praktijk 
 

Sinds eind oktober is de praktijk verhuisd naar de Esdoornstraat in Drunen. Wij hebben 
daar een geheel nieuwe praktijk gerealiseerd. De nieuwe ruimte straalt rust en warmte 
uit. Doordat de praktijk op de begane grond in de aanbouw van het huis is, is deze nu 
voor iedereen goed toegankelijk. Mocht u nog niet zijn geweest, maak dan een afspraak 
en kom binnenkort zelf de nieuwe praktijk bewonderen. Door gebruik te maken van 
onderstaande aanbieding is het nog aantrekkelijker om een keer langs te komen voor 
een heerlijke ontspannende massage. Binnenkort zal de website worden aangepast met 
nieuwe foto’s van de praktijk. 
 

Openingsaanbieding 
 

Speciaal voor de opening van onze nieuwe praktijk hebben wij een aanbieding voor 
een heerlijke ontspannende hotstone massage. Bij een hotstone massage worden 
basaltstenen gebruikt die opgewarmd worden tot een temperatuur van 45 – 50 OC. 
De stenen worden op het lichaam gelegd. Door de druk, warmte en magnetische 
kracht van de stenen krijgt deze massage een diepere dimensie. Deze massage is dan 
ook uitermate geschikt voor de ultieme ontspanning. 
 

Tot en met 29 februari 2016 krijgt u een hotstone massage van 45 min. voor € 29,00. 
Deze aanbieding geldt niet voor cadeaubonnen. 

 
Nieuwe tarieven per 1 januari 2016 
 

Op 1 januari vinden enkele aanpassingen in de tarieven plaats. Alle tarieven voor sport, aromatherapie en hotstone massages 
worden gelijk getrokken. Hierdoor stijgen de prijzen van de sport en aromatherapie massages licht en dalen de prijzen van 
de hotstone massages. Doordat we dezelfde prijzen voor de diverse soorten massages hanteren is het vanaf dan ook mogelijk 
om een combinatie te nemen van verschillende massages. 
 

De tarieven per 1 januari 2016 zijn als volgt: 
 

Massage 30 minuten € 25,00 

Massage 45 minuten € 34,00 

Massage 60 minuten € 42,00 

Massage 90 minuten € 57,00 
 

Een compleet overzicht is te vinden op  
onze website www.frixie.nl 

 
100 LIKES FACEBOOK 
 

Recent hebben wij de 100ste like op onze Facebook pagina gehad. Hiervoor hebben wij een gratis massage verloot onder 
iedereen die onze pagina gedeeld heeft. De gelukkige winnares was Willeke Wijngaards. Wij heeft inmiddels genoten van 

een heerlijke massage. Heeft u ons nog niet geliked en wilt u ook een gratis massage winnen? Like ons nu! Bij 250 
likes wordt er weer een gratis massage verloot. 

 
 

               Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goed en vooral ontspannen 

 
 

Massagepraktijk Frixie 
Karin Brok 

Esdoornstraat 7, 5151 XC  Drunen 
T. 06 – 4608 4907 

E. massage@frixie.nl 
W. www.frixie.nl 
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