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Nyhedsbrev fra Massageriet i Søborg. 
 

 

Kære kunde i Massageriet,  

 

Her et lille hurtigt sommer-nyhedsbrev, der mest af alt handler om, at min nye hjemmeside nu 

endelig er sat i søen, forhåbentlig lidt mere overskuelig end den gamle, med lidt flere oplysninger 

om behandlinger såvel akupunktur- som massagebehandlinger, og måske det vigtigste af alt – 

adgang til et online bookingsystem   

 

Det skulle gerne gøre det meget lettere for dig som kunde at booke dine 

tider til behandlinger, lige når du vil, og ikke når jeg har tid til at svare 

tilbage på dit opkald, mail eller sms. 

 

Hele herligheden kan opleves på www.massageriet.dk,  så prøv at gå ind og se på den hvis du har 

lyst  

 

Jeg er næsten på vej på ferie (uge 29 – 30), men hold dig endelig ikke 

tilbage med at booke en tid i august, der er allerede tryk på! 

 

Ellers ønsker jeg alle mine dejlige kunder en super dejlig sommer, ude 

som hjemme. 

  

Sommerferietiden er faktisk der 

hvor flest mennesker har succes 

med at lave om på dårlige vaner. Så et godt sommer-råd 

fra mig til dig: En hel dag ved poolen i en liggestol er 

superdejligt, men husk lige kroppen også! Brug den nu 

sundt! Kom ud at gå ture, få gang i den løberutine, brug 

det elastik der har ligget bag sofaen de sidste 6 måneder 

(fylder ingenting i en kuffert), cykl en lang tur nu dagene 

stadig er lange og lyse. Bevæg dig mere, så dine plagede 

kontorskuldre, stenhårde nakke, musearm, trætte lænd 

og hævede ben får en hjælpende hånd.  

 

Hvis det ikke lykkes helt, så står jeg klar til at hjælpe! Men prøv det nu – du bliver glad i låget!  

 

Rigtig god ferie, og så ses vi fra august i klinikken igen! 

 

De kærligste sommerhilsner 

 

Inger 
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