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Het spijt mij dat ik je op dit moment nog niet kan helpen met
het waarmaken van je goede voornemens, in de richting van
detox, meer bewegen, fitter en vitaler worden. Dat komt
helemaal goed als All in Balance haar deuren weer mag
openstellen voor behandelingen, want alle plannen liggen al
voor je klaar! (Moet eerlijk bekennen dat het mij helpt dat ik
jou straks ‘bij de hand’ wil nemen, richting een gezonder
leven. Ik ‘moet’ natuurlijk alles uittesten… Bedankt alvast!)

Bovenstaande is mooi meegenomen, maar mijn goede
voornemen is eigenlijk om door alles heen mijn schouders
onder All in Balance te blijven zetten, zonder dat ik er (fysiek)
onder gebukt ga en met net zoveel passie en enthousiasme
als jij van mij gewend bent. En wat blijkt? Gedwongen sluiting
van de salon heeft ook voordelen!?

Ik had het ook niet verwacht, maar:
 -Geen behandelingen mogen geven, heeft mijn schouder
goed gedaan. Zij kreeg hierdoor de rust die zij nodig had om
te herstellen! Zodra er weer behandelingen gegeven mogen
worden, kan ik dus ook weer alle massages geven en daar heb
ik zoveel zin in!!!
 -Rustig overdenken welke kant ik op wil met All in Balance
heeft nieuwe inzichten, ideeën en kracht gegeven. Ik heb al
het een en ander uitgewerkt, maar zal het stapje voor stapje
uit de doeken doen, in latere nieuwsbrieven. Klein tipje van de
sluier is alvast dat All in Balance haar naam (nog meer) eer
aan gaat doen… En iets met zintuigen…

SORRY

https://www.allinbalance.eu/
https://www.facebook.com/AllInBalanceAalsmeer/?pageid=888396004606554&ftentidentifier=2380082692104537&padding=0
https://www.instagram.com/allinbalanceaalsmeer/


Wat ik ook heel fijn vind om te merken, is dat je bereid bent om thuis extra stappen te
zetten om je huid op peil te houden of zelfs te verbeteren. 
Soms is alleen een (extra) olie of serum al genoeg, maar 
mocht je jezelf thuis een ‘echte’ gezichtsbehandeling willen 
geven, bel of App mij dan om een Skincare startset op
 te halen. In deze set zit alles wat je nodig hebt, voor 
een @home behandeling! 
Normale prijs is €59,95 en nu voor maar €24,95
 (Je krijgt er een handleiding bij, zodat je stap voor stap 
door je eigen behandeling heen geholpen wordt…)

Mocht je nog iets anders nodig hebben, hoor ik het ook graag, want LOOkX en Volatile zijn
gelukkig weer open!

Als de deuren weer open gaan, hanteer ik het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst
maalt’ dus als je zeker wil zijn van een plekje op korte termijn, plan dan alvast een afspraak
in. Of eigenlijk 2, want ik heb een geweldige actie voor je: 

Boek in januari een behandeling naar keuze en krijg 4 weken later precies dezelfde
behandeling voor de helft van de prijs! (Beide komen op 1 nota te staan, dus je betaalt in
januari 1.5 behandeling en krijgt er 2.) 

Geldt voor alle modules/behandelingen die in de salon aangeboden worden, dus hoe
uitgebreider je boekt, hoe groter je voordeel wordt! Daarnaast is het voor je huid natuurlijk
fijn om in de winterperiode even extra vertroeteld te worden. En kan je lijf wel een extra
massage gebruiken, nadat ik zo lang niet heb kunnen masseren. Ik zeg: win/win situatie!

Tot snel, 
Groetjes 


