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Er is meer perspectief in zicht en daar
hoort een nieuwe nieuwsbrief bij.

Vanaf 1 maart heropenen we terug onze
massage therapieen en voedingsadvies.

Daar ben ik heel blij mee, wel hangen
daar maatregelingen aan vast.

Net als voorheen is het dragen van een
mondmasker verplicht.

Bij het binnenkomen wordt gevraagd uw
handen te ontsmetten.

Voor en na de behandeling zal de kamer
verlucht en ontsmet worden.

Om te reserveren kan dit gemakkelijk via
de webside: www.devascenter.net
of via pb naar Deva's holistisch

centrum(facebook).
Wij vragen u de helft van de behandeling
op voorhand over te schrijven om onnodige

annulaties te vermijden.
Uiteraard als u ziek bent, geef een seintje
zodat we uw afspraak kunnen verplaatsen.

Zie ook voorwaarden op de webside.



Prijslijst en behandelingen:
 Ayurvedische massage     1u30   85e

Kruidenstempelmassage  1u30   85e
Stoelmassage                45min 55e
Chi nei chang(buik)       1u         65e
Shirodhara                   1u          75e
Hoppie oorkaars            1u         45e
Voedingsadvies              1u30   55e

 
 
 

Yogales:
 

Jammer genoeg nog geen perspectief voor
de yogalessen, hopenlijk komt daar snel

verandering in!
Wel kunt u steeds online les volgen

waar/wanneer/ hoe vaak u wenst voor
slechts 30 euro per maand,

maandelijks opzegbaar.
Sinds heden kunt uw yogakaart

gebruiken voor de online lessen, bij
interesse geef mij een seintje deze wordt
dan verrekend vanzodra wij terug open

mogen.
Uzelf hoeft niets te doen via eversports.             



Nieuwe thee § accessoires:
 Ginger § pear
 

Natuurlijke fruitmelange met gember
en peer.

Deze laag zure fruit melange brengt
smaken van zoete peren en kruidig,
pikant gember tot een aromatisiche

samenstelling die momenteel erg in trek
is.
 

Fruitful berry compot
 

Een echte fruitbom, zoals mama's
bessencompote!

Gevuld met fruitige, licht zurige bessen,
deze fruitmelange doet ons denken aan
warme zonnige uren en bessen plukken

inde tuin.
 



 
Nieuw:

soyawax kaarsen met half edelstenen van
Chi kracht praktijk;

Een leuk geschenk om te geven.
Elke steen heeft zijn betekenis en heelt

een bepaald probleem.
Een trendsetter in gezelligheid!

 
Nieuw:

Een collectie halfedelsteen armabanden
en oorbellen.

Keuze uit verschillende combinaties
van:

Amnithist
Rozenkwarts
Bergkristal

Lapiz lazouilli
Tijgeroog

Engelsteen
Granaat

Groene aventurijn



Prijs oorbellen 4 euro
Armband 8 a 11 euro

 
Elke steen heeft zijn speciale werking

en doel.
Bij interesse geef ik graag een

woordje uitleg.
 

Ik ben blij om jullie binnenkort
terug te mogen verwelkomen.

Hou jullie goed en tot binnenkort
 
 

Namaste Saskia
 


