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November! 

Ik hou van november, nu er nog blaadjes aan de bomen zijn en we verrassend veel warme, zonnige 

dagen nog hebben, ook al worden ze kort. Naar binnen keren in deze tijd is heerlijk, je lichaam vraagt 

om meer rust en ontspanning door de kortere dagen. Zorg goed voor je lichaam en boek je massage 

het liefst vóór je hem nodig hebt, hiermee hou je je energie in balans door lief te zijn voor lichaam en 

geest. 

 

Duokorting! 

Hij is terug, de duokorting! Boek samen met je vriendin, zus, broer, man, moeder, buurvrouw, collega 

of wie dan ook en krijg beiden 20% korting als je elkaar als boekingspartner noemt als je een afspraak 

maakt!  Deze actie is niet cumuleerbaar met andere kortingsacties of reeds geboekte afspraken. 

Geldig voor afspraken ingepland tot en met 31-1-2019. 

 

Sinterklaas 

Nog maar een paar weken en dan is het alweer zover, Sinterklaas! En wat is er leuker om te krijgen of 

te geven dan een mooi ingepakte bon voor een massage? Je kunt kiezen tussen bonnen met een 

volledige behandeling, bijvoorbeeld een uur ontspanningsmassage of een bon met een bepaald 

bedrag erop. Bonnen kun je bij Balanergy ophalen of ze kunnen gemaild worden, zodat je ze kunt 

printen en zelf kunt inpakken. Verkrijgbaar vanaf €10,- en in elke coupure daarboven. 

 

Wist je dat… 

Balanergy speciaal voor Sinterklaas zijn weer een aantal leuke arrangementen gemaakt heeft om 

extra van te genieten. Alle behandelingen en arrangementen zijn ook rechtstreeks in te boeken via de 

online agenda op de website. 

 

Sinterkind arrangement klein, 30 minuten, 18,95 

Fijne massage voor kinderen tot 18 jaar. Ze mogen zelf de muziek samenstellen, een lekkere geur 

essentiële olie kiezen en krijgen een ontspannende massage naar keuze, bijvoorbeeld rug, nek 

schouders en hoofd. We sluiten af met een lekker zakje pepernoten mee naar huis! 

 

Sinterkind arrangement medium, 45 minuten, 29,95 

Identiek aan het kleine Sinterkind arrangement, maar met een langere massage, met een uitbreiding 

op bijvoorbeeld de armen en handen en een start met een fijn warm voetenbadje! En natuurlijk hier 

ook lekker pepernootjes mee naar huis. 

 

 



Sinterklaas arrangement Chocola, 45 minuten, €32,50 

Heerlijk verwenarrangement met een stevige, maar ontspannende massage van rug, nek en 

schouders en daarna hoofd of voeten met chocolade olie en als afsluiter een kop heerlijke 

chocoladethee mét natuurlijk een chocolaatje! 

 

Sinterklaas arrangement Chocolala, 60 minuten, €39,50 

Nog meer verwennerij met een stevige, maar ontspannende massage van rug, nek en schouders en 

hoofd en voeten met chocolade olie, en als afsluiter een kop heerlijke chocoladethee mét natuurlijk 

een chocolaatje! 

 

Sinterklaas arrangement Chocotralala, 90 minuten, €58,50 

Dit arrangement start met een warm voetenbadje met zoete argan-amandel olie, gevolgd door een 

massage van rug, nek en schouders, hoofd, benen, armen, handen en voeten met  arganolie, het 

Marokkaanse goud die een perfecte, intensieve verzorging biedt voor huid, haar en nagels. Als 

afsluiter krijg je ook hier heerlijke chocoladethee en een chocolaatje voor erbij! 

 

Leuk om te geven als cadeaubon voor Sinterklaas, of gewoon lekker boeken voor jezelf natuurlijk! 

 

Essentiële olie 

Vanaf deze nieuwsbrief is er een nieuwe rubriek waarin steeds één bepaalde essentiële olie uitgelicht 

wordt. Deze maand is dat een nieuwe geur binnen het Balanergy assortiment, de door velen geliefde 

geur van: roos! 

 

Rozen olie is opwekkend, harmoniserend en bekend om zijn helende en antibacteriële 

eigenschappen. Roos etherische olie wordt in de aromatherapie gebruikt bij huidontstekingen, 

verzorging voor de droge, gevoelige en rijpere huid, hooikoorts, astma, hoesten, hoofdpijn, 

slapeloosheid, nervositeit, neerslachtigheid, vermoeide spieren, eczeem, spataderen, gesprongen 

adertjes (couperose), rimpels, hartkloppingen, mentale vermoeidheid, hoofdpijn, stress, 

overgangsproblemen, premenstruele spanningen, menstruatieproblemen. Rozenolie geeft psychische 

energie en schenkt rust aan mensen die geestelijk overspannen of teneergeslagen zijn. Deze olie 

schept een vredige en harmonische sfeer. 

 

Kortom: een hele reeks aan positieve effecten bovenop de zalig zachte geur. Om extra te genieten 

van de geur, is er een speciaal rozen arrangement samengesteld: 

 

Rose new balance arrangement, 60 minuten, 39,50 

Je start met een kort voetenbad met rozenolie, waarna een scrub van je rug, nek en schouders volgt 

met rozenscrub. Hierna volgt een massage van ook weer rug, nek en schouders, achterkant benen en 

naar keuze hoofd, handen of voeten met essentiële rozenolie. Je kunt ook kiezen voor een andere 

combinatie, zoals rug, nek en schouders met bijvoorbeeld hoofd en voeten, of hoofd en handen. Dit 

bespreken we ter plekke, of geef je aan bij je boeking. 

 

 
 

 

  



Yoga 

De docentenopleiding Ashtanga yoga level 1 is volbracht en wat was het fantastisch leuk en 

ongelooflijk pittig, fitness 4.0 noemde onze docent het! In de primary series is er een vaste, logische 

volgorde van 40 houdingen die alle grote spieren in ons lichaam aan het werk zetten. Een spier die 

berucht is om zijn snelle verkorting en stijfheid, is de hamstring, of eigenlijk hamstrings, een 

verzamelnaam voor drie spieren aan de achterzijde van het bovenbeen: de musculus biceps femoris, 

de musculus semitendineus en de musculus semimembranaceus. Als je graag sport in de vorm van 

Bodypump, voetbal, hardlopen en dergelijke, dan is de kans aanwezig dat de hamstrings vrij kort 

aanvoelen, zeker als je dat niet standaard “compenseert” met spierverlengende sporten zoals yoga. 

De halve vooroverstrekking (ardha uttanasana), die ook onderdeel is van de zonnegroet serie, is een 

heel prettige om de hamstrings op lengte te brengen en hij ontspant ook de rug. Belangrijk is om te 

buigen vanuit de heup, waardoor je je rug verlengd. Als je lenig bent, of je hamstrings zijn al redelijk 

lang, dan plaats je je handen op de vloer, zoals de bovenste afbeelding laat zien. Voelt dit niet prettig, 

of haal je dat niet, kies er dan voor om je handen op je of net onder je knieën te zetten. Duw in beide 

gevallen je billen goed naar achter en voel wat het doet voor je hamstrings en onderrug. Plaats 

handen niet op de knieen, maar eronder. Lukt dat niet, dan kun je ook nog kiezen om je handen tegen 

een muur te plaatsen en de billen achteruit te duwen. De buiging naar voren is steeds hetzelfde voor 

elke houding, vanuit de heup, zodat je je rug en hamstrings verlengt. 

 

 
 

 

Feestdagen 2018 

De agenda loopt al weer snel vol, dus wil je dit jaar nog graag een massage, wacht dan niet te lang 

met boeken. Voor acute klachten die met 30 minuten massage behandeld kunnen worden is er 

meestal wel ergens een mouw aan te passen, langere (wellness) massages zijn wel beperkt er 

beschikbaar op korte termijn. Balanergy is gesloten tussen 22-12-2018 en 7-1-2019. 

 

Dit was het voor nu. Heb je vragen over massage, yoga, houding of wil je advies? Neem even contact 

op.  

 

Hartelijke groet, 

Balanergy 

 

Mascha Kwakkel 

Kreeft 45 

8271 KL IJsselmuiden 

06-42874405 

balanergy@hotmail.com 

www.balanergy.nl 

 


