Opendag Voetensalon te Haaksbergen:

COp goede
voet met
jezelf'

HAAKSBERGEN - De Voetsalon Haaksbergen houdt komende zater
dag (20 september) van 9.30 - 10.30 uur een Open dag op om kennis
te maken met Voetenmassage. Het hectische bestaan schreeuwt erom.
Rustpunten. Om ontspanning. Dat hebben we massaal ontdekt, want
het 'welness- circuit' breidt zich in hoog tempo uit.
Voor Solo en Pun van De Voet voetenmassages en stoelmas
salon is dat niets nieuws onder sage (rug, nek, hoofd, armen).
de zon. Een mens die zich ont Solo en Pun leerden de kneep
spant vindt balans en komt op jes van het vak van hun ouders.
goede voet met zichzelf. Dat we- Ais iemand binnen het gezin bij
ten ze hun hele leven al. Acht voorbeeld hoofdpijn had, wisten
jaar geleden kwamen Solo en zij precies waar de druk vandaan
Pun van Thailand naar Neder kwam. Deze kennis gebruiken
land. Ruim twee jaar hebben zij zij nu ook voor hun klantenkring.
succesvol in Enschede hun Voe Pun en' Solo gebruiken tijdens
tensalon gehad, maar waren op de behandeling speciale gem
zoek naar een ruimere, rustige porteerde voetenmassage erelocatie en hebben deze gevon me met lavendel en andere krui
den in Haaksbergen. Sinds en den. De Voetensalon is dagelijks
kele maanden runnen ze aan geopend tussen 09.00 -21.00
de Hibbertsstraat 27 De Voe uur, ook in de weekeinden. Maar
tensalon. Hier geven ze voor Pun en Solo werken volgens af
namelijk
traditionele
Thaise spraak en nemen natuurlijk tus
sendoor hun rustpauzes! Meer

informatie over de behandelin
gen is'te vinden op www.voeten
sa/on.n/ voor afspraken kunt u
bellen: 053430.00.00.

Speciaal voor de lezers van
Weekblad Rond Haaksber·
gen een kennismaklngsaanbieding voor een voe
tenmassage van 60 minu
ten voor slechts 24,50 euro
per persoon. Twee perso
nen gelijktijdig kost slechts
46 Euro. Deze aanbleding Is
geldig tot 23 november 2008.
Gel/eve biJ het reserveren te
vermelden: Rond Haaksber·
gen Lezersaanbieding.

ADVERTENTIES:
INFO & AANLEVERADRES
Textielstraat 43, 7483 PC Haaksbergen.
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