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Massageriet AcuNords nyhedsbrev februar 2020 

Nye spændende tiltag 
 
Februar er godt i gang og dagene bliver lige så stille lysere. I Massageriet AcuNord ser vi også lyst 
på fremtiden. I midten af sidste måned blev jeg færdig med min ekstra massageuddannelse, og fra 
starten af februar blev jeg godkendt som Registreret Alternativ Behandler (RAB). Det betyder at 
jeg kan hjælpe endnu flere mennesker med at få det bedre. Mange arbejdspladser har en 
sundhedsforsikning, der helt eller delvist dækker behandling med akupunktur og massage. Nogle 
at disse sundhedsforsikringer kræver at behandleren er RAB-godkendt, og der har jeg nu mulighed 
for at hjælpe.  

Denne tid på året er en tid hvor mange er lidt nede på energi. Der har Massageriet AcuNord 
mulighed for at hjælpe. Vi har en pakke som indeholder flere rigtig gode kosttilskud og vitaminer. 
Mange oplever at få et energiboost, når de er kommet i gang med vores energipakke. Hvis du vil 
vide mere om denne pakkeløsning kan du tage fat på mig eller læse mere her 

Massageriet AcuNord har kastet sig ind i et nyt og spændende projekt, hvor vi støtter et ungt 
lokalt golftalent Oliver Wendt, der gerne vil leve som professionel golfspiller. Her er det muligt at 
købe nogle andele, hvor vi økonomisk støtter Oliver her og nu, og hvor vi senere vil få tilbagebetalt 
vores bidrag i eventuelle præmiepenge. Du kan læse mere om projektet her 

I det seneste år har Massageriet AcuNord haft en lille underafdeling, som vi kalder Hedelund Aloe 
Vera. Hedelund Aloe Vera har lige så stille vokset sig større og større, og nu er min hustru Margit 
også begyndt at lave lidt behandlinger. Det er udelukkende wellnessbehandlinger, hvor hun 
masserer din ryg blidt med forskellige æteriske olier for at få din krop til at slappe helt af. Efter 
massagen laver Margit en ansigtskur, hvor hun bruger nogle af vores Aloe Vera produkter til at 
forkæle dit ansigt. Det er ren selvforkælelse og nydelse i 90 minutter. 

Derudover tilbyder Hedelund Aloe Vera også at komme ud til wellness hjemme hos dig. Vi kommer 
ud og forkæler dig og dine venner/veninder i ca. 2 timer. Vi har forskellige temaer alt efter 
årstiden. Lige nu har vi fokus på hud/ansigtspleje. Der vil også være lidt smagsprøver på nogle af 
vores kosttilskud, og vi slutter altid af med en lille let nakkemassage. I kan være op til 8 personer. 
Igen er der 2 timer med ren hygge, hvor vi guider jer igennem brugen af produkterne og fortæller 
lidt om de forskellige produkter. Det koster 50 kr. pr. deltager. 

Hedelund Aloe Vera startede så småt op i februar 2019, og derfor vil vi gerne fejre 1 års 
fødselsdag. Så vi vil gerne invitere til fødselsdagsreception fredag d. 28. februar fra kl. 14-16. 
Udover fejringen vil vi også have gode tilbud på selve dagen. 

Har du ”liket” Massageriet AcuNords facebookside? Her får du nemlig nyhederne med det samme, 
og skal ikke vente på nyhedsbrevet. Det vil også glæde mig hvis du ”liker” Hedelund Aloe Vera på 
Facebook. 

 
Med venlig hilsen 
 
Nicolai Hedelund 
Master-Akupunktør D.Ac 
Fysiurgisk massør og massageterapeut 

https://massageriet.myforever.cc/store/product/4250
https://www.fundarookie.com/
https://www.facebook.com/Massageriet-AcuNord-131700113587711/
https://www.facebook.com/groups/1210126525811374/
https://www.facebook.com/groups/1210126525811374/

