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Het jaar loopt al weer bijna op zijn einde, de dagen worden korter en kouder en de 
feestdagen staan voor de deur. Mocht u nog een leuk cadeau voor Sinterklaas of Kerst 
zoeken, denk dan eens aan een cadeaubon voor een massagebehandeling. Wij hebben 
standaard cadeaubonnen voor een massage naar keuze van 30, 45, 60 en 90 minuten. 
Indien u een andere cadeaubon wilt (bijvoorbeeld voor een bepaald bedrag), dan is dit 
in overleg altijd mogelijk. Bel of mail ons hiervoor. Alle cadeaubonnen worden 
feestelijk ingepakt. Cadeaubonnen kunt u ook direct bestellen op onze website: 
www.frixie.nl. 
 

Orange Winteraanbieding 
 
Speciaal voor de komende feestdagen hebben wij een mooie aanbieding. Bij een 
aromatherapie massage van 90 minuten krijgt u nu als extra een scrub 
behandeling en een heerlijke Orange & Butter bodypakking ter waarde van € 
10,00 er gratis bij. U betaalt dus geen € 67,00 maar van € 57,00.  
 
 
 

De behandeling bestaat uit: 
 Massage voeten, benen, rug en armen met essentiële oliën 
 Scrub van de rug (superfijn mineraal zout met een fruitige opwekkende geur van sinaasappels) 
 Bodpakking Orange & Butter 

 
Lichaamspakkingen zorgen ervoor dat de huid verstevigd wordt en  
nieuwe energie krijgt. Onze lichaamspakkingen zijn gericht op de rug. 
Door lichaamspakkingen aan te brengen worden er enerzijds 
afvalstoffen afgedreven en anderzijds mineralen aan de huid 
toegevoegd. Na het aanbrengen van een pakking wordt de rug in folie 
gewikkeld en toegedekt met een deken. Op deze manier wordt het 
lichaam extra sterk verwarmd en kan de pakking goed intrekken voor 
een optimaal resultaat. 
 
De pakking die wij gebruiken, Orange & Butter, bestaat uit etherische olie die gewonnen wordt uit Spaanse 
sinaasappels. Dit heeft een bijzondere invloed op de menselijke emotie. Het geeft een vrolijk en ontspannen 
gevoel. Dit wordt gecombineerd met de voedende weldaad van Shea Butter, dat de huid heerlijk en zacht maakt 
en door de unieke vetstructuur een prima invloed op de droge huid heeft. 
 
Deze winteraanbieding is geldig tot 31 januari 2017. Wilt u met de feestdagen deze behandeling iemand cadeau 
geven? Koop dan een cadeaubon voor een massagebehandeling naar keuze van 90 minuten en laat de persoon 
die de bon krijgt deze voor 31 januari 2017 inleveren. 
 
 

Massagepraktijk Frixie 
Karin Brok 

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

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

 
sportmassage    diverse ontspanningsmassages    kindermassage 

90 minuten massage inclusief scrub en bodypakking € 57,00 
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