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Als eerste iedereen het allerbeste toegewenst voor 2015. Dat een ieder 
een gezond en vitaal jaar tegemoet kan gaan en dat dromen uitkomen. 
 
2014 was voor mij een mooi jaar, waarin ik veel mensen heb kunnen 
helpen om weer gezond en vitaal te worden.  
 

 

 
Goede voornemens 
Januari is bij uitstek de maand waarin iedereen aan de slag gaat met goede 
voornemens. Zoals afvallen, stoppen met roken of meer sporten. Vaak lukken 
deze voornemens maar een paar weken en dan haken ze af. Wil jij dat jouw 
voornemens dit jaar wel gaan lukken? Door het aanpakken van saboterende 
gedachten is de kans van slagen veel groter!  
Via Stress Release word in de praktijk gewerkt om deze saboteurs te veranderen. 
 

 

Hot-Stone massage 

Nu de dagen weer kouder worden is een heerlijk hot-stone massage natuurlijk erg 

lekker.  

 

De hot-stone massage is heerlijk bij:  

 Spanningen 

 Stress 

 Hoofdpijn  

 Spierproblemen 

 

Een uur kost €52,50, hierbij wordt de achterkant gemasseerd.  

Wil je ook de voorkant erbij? Dit duurt totaal 90 minuten en kost €62,50. 

In de maand januari en februari met gratis massage met cold stones!  

De warme stenen zorgen ervoor dat bloed- en haarvaten zich verwijderen, de 

bloedsomloop verbetert en afvalstoffen beter uit het lichaam worden afgevoerd. De 

koude stenen die daarna worden gebruikt zorgen ervoor dat de bloedvaten zich weer 

vernauwen. De afwisseling van warm en koud zorgt voor een diepe ontspanning van 

lichaam en geest. 

Schoolstraat 14, 1746 AP Dirkshorn.  

Mobiel: 06-27303224 
www.praktijkanitavandergulik.nl 
  

 

http://www.praktijkanitavandergulik.nl/kinesiologie/stress-release.html
http://www.praktijkanitavandergulik.nl/massages/hot-stone-massage.html
http://www.praktijkanitavandergulik.nl/


De 7 minuten workout 

Het blijkt dat als je 12 oefeningen doet op vol vermogen, gedurende slechts 7 

minuten, dat dit het effect kan hebben van 1 uur matig bewegen. De oefeningen zijn 

zo gemaakt dat je alle grote spiergroepen aanpakt. Elke spiergroep komt 30 

seconden aan bod. Tussen de oefeningen heb je slechts 10 seconden tijd om te 

rusten. Op deze manier train je je hele lichaam in slechts enkele minuten. 

 

http://youtu.be/ECxYJcnvyMw 

Door deze oefeningen kan je lichaam beter ontgiften. Ook neemt de doorbloeding en 

de zuurstoftoevoer flink toe. Je zult merken dat als je de oefeningen doet, je flink kunt 

gaan zweten. Je krijgt het ook warmer, iets wat met deze koude dagen heel erg 

prettig is. 

Je kunt nog zo gezond eten, beweging is van cruciaal belang. Zonder regelmatig wat 

lichaamsbeweging is het zeer lastig om echt gezond te zijn. De 7 minuten workout is 

een makkelijke en laagdrempelige manier om je gezondheid te verbeteren. Het lijkt 

me dat het vrijmaken van 7 minuten voor iedereen mogelijk is. Je moet het alleen 

even doen. 

 

 

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 

http://youtu.be/ECxYJcnvyMw
mailto:info@praktijkanitavandergulik.nl
http://www.ahealthylife.nl/wp-content/uploads/2014/12/7-minute-workout.jpg
https://www.facebook.com/PraktijkAnitavanderGulik?ref=hl
https://twitter.com/AnitavdGulik
https://www.linkedin.com/profile/view?id=145366515&trk=nav_responsive_tab_profile

