
Nieuwsbrief KIDOGO SHIATSU - zomer 2016 

Over vier weken begint de zomervakantie. Je hebt dus nog net even tijd om jezelf een heerlijke 

massage cadeau te doen. Of iemand anders blij te maken natuurlijk. 

Op maandag 11 juli, dinsdag 12 juli en vrijdag 15 juli kun je genieten van een 

ontspannende guasha gezichtsbehandeling. Deze duurt 30 minuten en kost 

alleen op deze dagen €20,=. Deze behandeling ontspant niet alleen je gezicht, 

maar je hele lichaam. Je voelt je als het ware wegzakken in een heerlijk diepe 

ontspanning. Kleine rimpeltjes worden minder en je gezicht gaat meer stralen.  

Op 25 mei stond ik met mijn massagestoel bij Elst Bruist. Een evenement waar Elster Ondernemers 

zich presenteren. Onder de mensen die hun e-mail adres hebben achter gelaten heb ik een shiatsu 

massage verloot. De winnaar heeft inmiddels bericht gekregen. Alle bezoekers ontvingen een soort 

strippenkaart, waarmee ze korting krijgen bij de diverse ondernemens. Bij Kidogo krijg je €8,50 

korting op een massage. 

Na een tijd hard studeren heb ik mijn diploma Medische Basiskennis behaald. Dit betekent dat de 

behandelingen ook volgens jaar vergoed worden door vrijwel alle zorgverzekeraars (VGZ, Menzis, CZ, 

OHRA etc). Dat geldt voor mensen met klachten, maar ook als je een ontspanningsmassage wilt. 

Bij Kidogo shiatsu kun je terrecht als je klachten hebt. Denk daarbij aan hoofdpijn, rugpijn of 

schouderklachten. Maar ook als je niet lekker in je vel zit, teveel stress hebt of niet kunt ontspannen 

ben je aan het juiste adres. Een massage duurt ongeveer 50 minuten. Meer informatie vind je op de 

vernieuwde website. www.imelda-shiatsu.nl 

In de zomervakantie is de praktijk gesloten van dinsdag 19 juli tot en met dinsdag 16 augustus.  

Na de zomer ga ik een cursus Hawaiaanse massage volgen, 

LOMI LOMI massage. Dit is een ontspannende oliemassage. 

Vanaf eind oktober zijn deze massages te boeken bij Kidogo.  

 

 

Tot slot wens ik iedereen een heerlijke zomer. 

Lieve groet, Imelda 

 

Kidogo Shiatsu 
Regenboog 133 
6661 PM Elst 
06 – 49836594 
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