NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019

Het jaar 2019 loopt al weer bijna ten einde. In deze nieuwsbrief informeren wij onder andere over de
openingstijden tijdens de feestdagen, de tarieven voor 2020 en een winteraaanbieding. Wij wensen u fijne
feestdagen en een gezond en ontspannen 2020 toe. Voor een ieder die in de maand december een afspraak bij
ons heeft, hebben wij een leuke attentie klaar liggen.
Openingstijden tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen is de praktijk van 21 december tot en met 5 januari gesloten.
Vanaf maandag 6 januari zijn wij weer volledig geopend. Voor het maken van afspraken
kunt u ons in bovengenoemde periode bereiken per e-mail of whatsapp.
Nieuwe tarieven per 1 januari 2020
Per 1 januari worden onze tarieven gewijzigd. De tarieven voor de meeste massagebehandelingen zijn gelijk aan
elkaar. Hierdoor is het eenvoudig om combinaties te maken. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze
nieuwe tarieven. Een volledig overzicht van de nieuwe tarieven is vanaf januari te vinden op onze website
http://www.frixie.nl/tarieven.
Massage 30 minuten

€ 30,00

Massage 45 minuten

€ 40,00

Massage 60 minuten

€ 50,00

Massage 90 minuten

€ 70,00

Winteraanbieding
Geniet in de koude wintermaanden van onze vernieuwde hotstone massage. Speciaal
voor de wintermaanden betaalt u nu de prijs van 45 minuten voor een hotstone
massage van 60 minuten. U bespaart hiermee dus € 10,00. Deze aanbieding is geldig
van 9 decemer 2019 t/m 29 februari 2020.
Therapeutisch elastich tapen
Door recente bijscholing kunt u vanaf heden bij ons ook terecht voor therapeutisch elastisch tapen. Elastisch
tapen versnelt het genezingsproces, geeft pijnvermindering en is een onmisbaar onderdeel bij de actieve
therapeutische aanpak. Vraag naar de mogelijkheden indien u hierin interesse heeft. Binnenkort volgt op onze
website meer informatie.
Leuk voor de feestdagen: geef een cadeaubon voor een massagebehandeling
Mocht u nog een leuk cadeau voor de feestdagen zoeken, denk dan eens aan een
cadeaubon voor een massagebehandeling. Wij hebben 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. Voor cadeaubonnen die nog gekocht worden in 2019 geldt uiteraard nog
de oude prijs. Alle cadeaubonnen worden feestelijk ingepakt. Cadeaubonnen kunt u ook
direct bestellen op onze website: www.frixie.nl.
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