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En toen was het opeens eind mei en barst de zomer uit zijn voegen, lekker vroeg dit jaar! Die warmte 
is goed voor stijve spieren en de grote hoeveelheid zonlicht genereert een hoop onmisbare vitamine 
D, dus geniet van de lange, heerlijke dagen met veel licht! 
 
Scrub! 
En om je huid gezond en mooi bruin te laten worden, is het belangrijk deze zo nu en dan te ontdoen 
van dode huidcellen door deze te scrubben. Omdat je zelf niet bij je rug kunt kun je vanaf nu een 
scrub van de achterkant van je lichaam boeken (rug, billen indien gewenst, achterkant benen) voor 
slechts 2,50 extra bij je behandeling! Vermeld dit bij je boeking en krijg deze heerlijk scrub met 
essentiële olie bij je behandeling! 
 
 
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 acties (zoals het kennismakingstarief Thaise 
massage van 60 of 90 minuten en het kennismakingstarief voetreflexologie) of reeds geboekte 
afspraken, maar wel op arrangementen. Geldig voor afspraken ingepland  tot en met 8-8-2018. 
 
 
Yoga nieuws 
Twijfel je of yoga iets voor je is? Of je wel lenig genoeg bent? Of het misschien te zwaar is? Ik nodig je 
uit om een proefles te komen doen bij Fitland Kampen op donderdagen (buiten schoolvakanties) van 
09.15 tot 10.15. Want je hoeft namelijk niet lenig te zijn om te starten met yoga, en voor vrijwel elke 
houding zijn alternatieven en opties mogelijk waardoor je je practice lichter of zwaarder kunt insteken. 
Yoga doe je puur en alleen voor jezelf en het helpt je om je (te korte) spieren weer op lengte te 
brengen, je ademhaling te leren reguleren, controle en kracht op te bouwen, je hoofd tot rust te 
brengen en ontspanning te vinden door inspanning en nog veel meer! Yoga is religie-neutraal en 
geschikt voor vrijwel iedereen. Informeer gerust naar jouw individuele mogelijkheden, die ik ook voor 
je kan testen door middel van een Thaise yogamassage. Deze kun je ter eenmalig ter kennismaking 
boeken voor 27,50 voor een uur of 41,- voor 90 minuten. Meer informatie over Thaise yogamassage 
lees je op www.balanergy.nl/thaise-yogamassage-c1wky. 
 
Ook kan er nog worden ingestroomd voor kinderyoga lessen, deze lessen zijn op woensdagmiddag 
IN OBS Wonderwijs in IJsselmuiden en kosten 5 euro per keer, de laatste les voor de zomervakantie 
is woensdag  De lessen worden gegeven in OBS Wonderwijs te IJsselmuiden voor kinderen tussen de 
5 en 11 jaar. Kijk voor informatie op www.balanergy.nl/kinderyoga. 
 
Ook voor de leerlingen van OBS Wonderwijs, Partou IJsselmuiden en binnenkort ook bij Partou 
Kampen, worden er regelmatig kinderyoga lessen aangeboden voor zowel de peuters van het kdv als 
kinderen in de bso leeftijd. 
 
 
 
 



Privacyverklaring en de AVG 
Ook Balanergy heeft een privacyverklaring opgesteld. De tekst ervan vind je in de bijlage en is terug te 
lezen op de website bij www.balanergy.nl/links-en-partners. 
 
 
Vaderdag 
Heb jij ook de liefste vader van de hele wereld? Verwen hem dan met even echt tijd voor zichzelf en 
geef hem een stijlvol verpakte cadeaubon voor een van de onderstaande arrangementen!  
 
Vaderdagarrangement Ayutthaya, 45 minuten,€29,-: een heerlijke massage op de tafel van rug, nek 
en schouders en een korte voetmassage, met een pepermunt, citroen of sinaasappelolie of een 
andere geur of essentiële olie naar keuze. 
 
Vaderdagarrangement Bangkok, 60 minuten,€37,50: Een scrub van de rug, gevolgd door een 
massage op de tafel van rug, nek, schouders, achterkant benen en voeten met een geur of essentiële 
olie naar keuze. 
 
Vaderdagarrangement Chiang Mai, 60 minuten,€38,50: een kort voetenbad met kaffir lime bladeren 
en citroengras, gevolgd door een Thaise massage van voeten, benen, armen, handen rug, nek en 
schouders. 
  
Vaderdagarrangement Doi Inthanon: 90 minuten, €57,50: een kort voetenbad gevolgd door een 
Thaise massage van voeten, benen, armen, handen, rug, nek en schouders. Het hoofd wordt 
gemasseerd met een speciale vloeibare balsem die een heerlijk verkoelend effect geeft op de 
hoofdhuid. Kan ook worden uitgevoerd met rug- en achterkant beenscrub en een vergelijkbare 
massage op de tafel. 
 
Of boek een arrangement lekker voor jezelf, ook al ben je een mama, meisje of dochter  
 
Een cadeaubon met een specifiek bedrag erop zodat deze voor een behandeling, workshop of 
opleiding naar keuze kan worden ingewisseld, is natuurlijk ook mogelijk! 
 
 
Vakanties 2018 
Balanergy is tijdens schoolvakanties (zeer) beperkt geopend. Wil je toch graag op tijd je volgende 
behandeling boeken? Dan kan dat altijd via de online agenda waarin alle massages en 
arrangementen boekbaar zijn, of via app of mail. 
 
Balanergy is gesloten: 
21-7-2018 tot 28-7-2018 en 
8-8-2018 tot 31-8-2018 
 
Dit was het voor nu, hopelijk tot snel! 
 
 
 
 
 
 

 


