De laatste nieuwtjes over The Zen Company!

EEN AVOND GEZELLIGHEID!
KOM JIJ OOK?!
The Zen Company organiseert
samen met Body & Beats en
Voedingsconsulente Anita
Steeghs:
Ladiesnight op
vrijdag 21 november van 19.00u
tot 22.00u
Iedereen is welkom!
* massage & wellness
* speedconsult voedingsadvies
* visagie & makeup
workshops
* recepten & proeverij
voedingssupplementen
* en meer................
Kosten: € 7,50 incl. goodiebag
Leden van B&B en klanten van TZC
ontvangen € 2,50 korting!

Cadeaubonnen

Baby massage

Eyelash

De decembermaand is
weer in aantocht!

Wil jij op een
positieve manier
contact maken met je
kindje?

Wist je dat
wij cadeaubonnen
verkopen tegen ieder
gewenst bedrag?
Een heerlijk origineel
en ontspannend cadeau!
Leuk voor sinterklaas en
kerst, maar ook voor
andere speciale
gelegenheden zoals
bijv.: verjaardagen,
babyshower,
kraamcadeau, bruiloft,
jubileum!

Individueel of in
groepsverband

ONS ADRES
Erkenkamp 9
5931 BR TEGELEN
Tel: 0651954307

(normaal € 75,00)

(incl. koffie, thee,
lesmateriaal, flesje
babymassage olie)

Tijdens deze cursus leer
je basisprincipes van de
Shantala babymassage.
Met het lesmateriaal dat
je ontvangt kun je thuis
de massage op jou
manier toepassen bij je
kindje.
Babymassage werkt
ontspannend en
verhoogd de weerstand.
Je leert de lichaamstaal
van je baby kennen.
Onderzoek heeft
aangetoond dat
babymassage het IZ en
taalontwikkeling
verhoogt. Het kan je
baby helpen beter te
slapen en ook tegen
darmkrampjes werkt het
perfect!

OPENINGSTIJDEN
Wij werken alleen op afspraak,
tevens in weekenden, vraag
gerust naar de mogelijkheden
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Wil jij wimper
extensions en alle
voordelen?

Nu € 65,00 voor
een nieuwe set

€ 85,00

Ook leuk om uw
werknemers te
verrassen (kerstcadeau
tip), wanneer zij stress
op de werkvloer ervaren,
veel in dezelfde houding
werken of een staand
beroep uitoefenen!

extensions

1. Mooie lange wimpers
2. Natuurlijke look
3. Geen geknoei meer
met mascara
4. Altijd een frisse blik
5. Lekker op vakantie
zonder zorgen
6. Zwem & saunaproof
wimpers
Kijk voor meer info en
uitleg op onze website!
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