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Månadens citat 

 

” Jorden är rund för att det inte skall finnas gränser ” 

                                  

 Härlig sommar!  /    Majlis 

Tiden går fort när man har roligt! 

 
 Jag har varit på väg att skicka ett nyhetsbrev under hela våren men det har inte riktigt funnits tid, det 

har varit full upp med framför allt allergibehandlingar. De har varit riktigt roligt att se så många klarat sig 

utan medicinering under denna våren.  

Nu är det redan sommar och vi har en härlig tid framför oss, jag vill bara passa på att önska dig en 

riktigt härlig semester med sol och bad.  

Jag kommer att jobba en eller två dagar i veckan under hela juli så du är varmt välkommen att höra av 

dig om jag kan hjälpa till med någon behandling. 

Efter sommaren hoppas jag kunna bjuda in till en "Happening kväll" igen med spännande föreläsare 

och lite annat smått och gott. 

 

 

Happy Trigger    
  

Ny produkt!  Ett jätte bra massageredskap som du kan behandla dig själv med akupressur 

genom att på ett enkelt sätt trycka ut dina muskelknutor. Happy trigger är för dig som exempelvis 

har spänningar runt skuldror, axlar och nacke. Nu kan du köpa den hos mig. 

 

Grattis du har vunnit en massage! 

Helene Elfström, kontakta mig så bokar vi in en massagetid som passar dig. 

 

Alpha Plus 

 

Nu har jag börja sälja Aplha Plus produkter, ett jättestort sortiment av  bl.a. vitaminer, mineraler och 

funktionsmedicin. Företaget har funnits i 30 år och bedriver utveckling och forskning. Läs gärna mer 

på deras hemsida www.alpha-plus.se 

Är det något du är intressear utav eller har frågor så är du mycket välkommen att höra av dig till mig. 
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