
Oproep voor een Rugtest
bij Caroline Manders (Sportmassage & Kinesio taping)
Zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2018
Caroline Manders (Sportmassage & Kinesio taping) Maastrichterweg 190, 5556 VA Valkenswaard

Geachte heer/mevrouw, 

Uw ogen, bloeddruk, cholesterol... Dat u uw gezondheid van tijd tot tijd laat controleren, vindt u de normaalste zaak 
van de wereld. Maar wanneer u ergens pijn hebt, denkt u steevast dat het wel zal overgaan. Erger nog, er zijn 
mensen die bijna dagelijks te maken hebben met hevige pijn, maar dit compleet negeren. 

80% van de bevolking krijgt vroeg of laat te kampen met chronische klachten. 
Oorzaken zijn vaak de volgende aandoeningen: 

Chronische klachten hebben vaak een grote negatieve invloed op het dagelijkse leven: u voelt zich slecht door de
pijn en u hebt problemen om uw dagelijkse activiteiten of hobby’s uit te oefenen. Uw levenskwaliteit vermindert
aanzienlijk! Door pijn komt men zowel fysiek als psychologisch in een vicieuze cirkel terecht.

Wat is het resultaat van uw bezoek?

P  Professionele ontvangst 
P Persoonlijke klachtenanalyse 
P  Andullatiesessie aangepast aan uw klachten (Medisch gecertificeerde therapie)

Daarom is er binnenkort een rugtest bij Caroline Manders (Sportmassage & Kinesio taping)
te Valkenswaard

DIRECTE PIJNVERLICHTING

GEMAKKELIJKER INSLAPEN

BETERE BEWEEGLIJKHEID

BETERE WEERSTAND

MINDER STRESS

BETER DOORSLAPEN

MEER VITALITEIT

SNELLER HERSTEL

artrose, fibromyalgie, lage rugpijn, osteoporose, ...

WAAR?
Caroline Manders
Sportmassage & Kinesio taping
Maastrichterweg 190
5556 VA Valkenswaard

WANNEER?
Za 25 augustus van 10u00 tot 18u00 
Zo 26 augustus van 10u00 tot 18u00

RESERVEER (voor 2 pers.)
Bel de Ruglijn: 085-0667801 
of reserveer uw plaats online op 
www.rugpijntest.nl/Valkenswaard

Slechts 30 plaatsen beschikbaar! (bel van ma tot do van 09u00 tot 17u00 en vr van 09u00 tot 15u00)

BEL DE RUGLIJN: 085-0667801
of surf naar WWW.RUGPIJNTEST.NL/VALKENSWAARD

Speciaal voor deze rugtest hebben we de Ruglijn voorzien, waarop u uw plaats kan reserveren: bel 085-0667801
Iedereen welkom!

Dit evenement wordt ondersteund door: 



OPROEP RUGTEST
VALKENSWAARD

Za 25/08 - Zo 26/08

FIBROMYALGIE - ARTROSE - REUMA - RUGPIJN - SPIERPIJN - HERNIA - SLAAPSTOORNISSEN - LYMFEPROBLEMEN 

FIBROMYALGIE - ARTROSE - REUMA - RUGPIJN - SPIERPIJN - HERNIA - SLAAPSTOORNISSEN - LYMFEPROBLEMEN 

WAAR: WANNEER: RESERVEER VOOR 2 PERS.

Caroline Manders
Sportmassage & Kinesio taping
Maastrichterweg 190
5556 VA Valkenswaard

Za 25 augustus van 10u00 tot 18u00
Zo 26 augustus van 10u00 tot 18u00

Bel de Ruglijn: 085-0667801  
of reserveer uw plaats online  op
www.rugpijntest.nl/Valkenswaard

met gratis 
Andullatiemassage

De eerste stap naar meer levenskwaliteit
Bel gratis de ruglijn 085-0667801 voor meer informatie

CAROLINE MANDERS (SPORTMASSAGE & KINESIO TAPING)


