ShiatsuStoelmassage
Uw primairesecundairearbeidsvoorwaarde

Omdatvoorkomenbeter is dan genezen
Shiatsu kan zowel op een
stoel als op een Futon worden
gegeven.
Shiatsu Stoelmassage

S h i a tS u is een Japans ther apeutische behandel v or m .
Shiatsu voorkomt gezondheidsklachten, zowel fysiek als
mentaal. Het herstelt en stimuleert het zelfgenezend
ve rmo gen en br engt lichaam en geest in balans.

Bij een stoelmassage
zit de
ontvangerop een speciale
comfortabelestoel. Het duurt
ongeveer15 minutenper
persoon.Rekeninghoudendmet
5 minutenuitlooptijd,kunnener
3 medewerkersper uur worden
behandeld.

Elke goede werkgever besteedt aandacht
aan het welzijn van zijn medewerkers.

Door Shiatsu in te zetten op de werkvloer
krijgt u:
. medewerkersdie beter in hun vel zitten
. verlaagdziekteverzuim
o extra gemotiveerdemedewerkers
. verhoogdeproductiviteit

Shiatsu op Futon
Als uw medewerkerslangere
behandelingen
nodighebben
kan Shiatsuook gegeven
worden op een Futon
(traditionele
Japansematras).
Het geeft een dieperewerking
op lichaamen geest.De duur
van de behandeling
wordt
afgestemdop de behoeftevan
uw medewerkers.Dezevorm is
een primamiddelom o.a. het
re-integratieproceste
bevorderen.

D o -i n is de Japanse var iant van een oude Chine s e
b e w e g i ngskunst: Dao Yin ( + tl) . Do- in heeft als d oel
ziektes te voorkomen, gezondheid en vitaliteit te
bevorderen, Iichaam en geest te harmoniseren en het
leven te "voeden".
Eenvoudige en aangepaste oefeningen
kunnen makkelijk op de werkvloer
toegepast worden!
U en uw medewerkers krijgen:

Hoe beoefent u Do-in?
Stiltein beweging,bewegingin
stilte.Do-insessieszijn
opgebouwdmet oefeningenom
het lichaamwakkerte maken,
Qi oefeningen,
meridianenstrekkingen
(energiebanen),
ademhaling-&
meditatietechnieken
en
(zelf)massage.
eenvoudige
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me e r o n t s p a n n in g
me e r p le z ie r
me e r c o lle g ia lit e it
betere prestaties

Kortom een positief bedrijfsresultaat!
Het leveren van maatwerk staat bij ons centraal. Voor
meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Dong Zhang
Behandelingen
voor behouden herstelvan
uw gezondheid
en vitaliteit

Telefoon:
Email:
website:

+31 (0)6-20419900
net
shiatsu@velder.
http://karin.velder.
net

+31 (0) 6-408s0724
ingdonglife.
nI
contact@d
dingdonglife.nl

