Raadhuisweg 2, 9251 GH Burgum; tel.0511-402621

WELL - BEING PARTY op de DOLCE VITA voor mannen en vrouwen
Een exclusief event op een bijzondere locatie in Grouw
Zeiltjalk de Dolce Vita zal op zaterdag 17 en zondag 18 december fungeren als Well-being center.
Stel je de Kerstsfeer voor op de Dolce Vita terwijl u "korte" behandelingen ondergaat of u
laat informeren over de disciplines die deze dagen worden aangereikt.
De zondag wordt muzikaal omlijst met tunes van twee accordeonisten. Zij laten je dansen van
plezier tijdens de voorbereiding op de Kerstdagen.
Highlights Health
* Een energetische body check-up met het Prognos meetsysteem, zie www.healnihz.com
* Manuele therapie (klassieke massage, voetreflexologie), zie www.healnihz.com
* dr. A.E.Straat met APS apparatuur voor pijnbestrijding, op 17 december zie www.apstherapy.com
* Magnetiseren, fotodiagnose, neutralisatie van stralingen, zie www.handelshuismulder.nl
* Handanalyse, verkoop sieraden (edelstenen in een zilveren setting) + personen vertellen
welke edelsteen voor hem/haar van toepassing is,zie www.francishandreiking.nl
Highlights Beauty
zie www.healnihz.com
* Kleuranalyse en make-up advies, zie www.healnihz.com
* Nailart , door schoonheidsspecialiste Samira
* Ontharen volgens de Oosterse methode, met touwtjes, door Samira
* Swarovski tandsteentjes zetten, door Samira
* Informatie permanente make-up, door Samira
Highlights Travel
* Well-being reis naar het Plaza Resort op Bonaire - de maand maart 2012, zie www.healnihz.com
* Well-being reis naar Dalyan in Turkije – de maand april 2012.
Highlights Lifestyle
* Luxe parfumerie geschenken
* Arrangementen met korting
* Kuur- en detoxweekenden
De Dolce Vita ligt aan de Nieuwe Kade, tegenover huisnr. 9, 9001 AE te Grouw.
Wij verwelkomen u daar beide dagen graag van 11.00 - 18.00 uur. Wilt u een behandeling
ondergaan neem dan even contact op met Hillie van Akker, tel. 0511-402621 / 06-30911952 of
info@healnihz.com. Beide dagen hebben we een leuk Feestdagenspel, met 3 prijzen per dag.
1. Kleuranalyse met make-up advies 2. een lichaamsmassage 3. een voetreflexologie behandeling
Om mee te doen koopt u drie leuke cadeautjes voor resp. € 1, € 1 en € 3 met daarin een letter
verstopt, de overige zes letters zijn gratis te verkrijgen bij de standhouders. Wanneer het woord
van negen letters geraden wordt dingt u mee naar één van de drie prijzen. Elke dag loting om 18.00 uur.
HARTELIJK WELKOM namens rederij Aktievaart: Folkert, Herman en Kees en
Healnihz Healt Beauty & Travel: Hillie van Akker
Misschien ten overvloede: de locatie is gezien de afmetingen niet erg kindvriendelijk

