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Nog 1 week zomervakantie voor de kinderen. Zelf ben ik alweer druk bezig in 

mijn praktijk.  

Ik heb deze vakantie heerlijk doorgebracht op een camping zonder wifi!! 

Hierdoor kon ik vakantie vieren zonder telkens alles te willen volgen. Een 

verademing.  

 

Vakantie is ook altijd goed om nieuwe inspiratie op te doen en toch wat te 

werken. 

Ik heb bijna mijn e-book over detox afgerond. Vanaf september bied ik 

begeleiding voor een detox kuur met voeding. Detox is bedoeld om 

(opgehoopte) gifstoffen uit het lichaam te verwijderen. Zeker in de vakantietijd 

eten we vaker ‘makkelijk’ voedsel om niet in de warme keuken te hoeven staan. 

Voel jij je futloos, terwijl je net heerlijk vakantie hebt gehad? 

Denk dan eens aan een detox kuur! 

 

Het  najaar is een goede tijd om een detox kuur te doen. Je begint vol nieuwe 

energie de winterperiode.  In de nieuwsbrief van september volgt meer nieuws. 
 

 

 

 

In de maand augustus is een uur ontspanningsmassage nog €35,- i.p.v. €45,- 

Je kunt nu ook 5-ritten kaarten kopen voor de massages.  

Dit  geeft een voordeel van €15,-  op 5 maal een uur massage. 

Vanaf nu is het ook mogelijk om in de praktijk te pinnen.  
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In juli heb ik nog een mooie massage cursus gevolgd, namelijk Holistic Pulsing. 

 

Holistic Pulsing is een andere manier van massage. Men ligt gekleed op de 

behandeltafel. Het  lichaam wordt met zacht wiegen en strekken in een bepaald 

ritme gebracht. Doordat ons lichaam voor 70% uit water bestaat ontstaat een 

natuurlijk ritme van het lichaam. Dit water moet kunnen stromen. Door 

spanningen kunnen blokkades ontstaan, vergelijkbaar met stenen in een 

rivierbedding. Holistic Pulsing herstelt deze blokkades waardoor geblokkeerde 

energie weer vrij gaat stromen met als gevolg diepe ontspanning en innerlijke 

rust. Ook de ademhaling, lymfeklier stelstel, spijsvertering en spieren worden 

beïnvloed door Holistic Pulsing.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg (en like) Praktijk Anita van der Gulik ook op  

 

Is deze nieuwsbrief interessant? Deel hem met vrienden en je netwerk. 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?  

Stuur dan een mail naar info@praktijkanitavandergulik.nl 

mailto:info@praktijkanitavandergulik.nl
https://www.facebook.com/PraktijkAnitavanderGulik?ref=hl
https://twitter.com/AnitavdGulik
https://www.linkedin.com/profile/view?id=145366515&trk=nav_responsive_tab_profile

