Lieve Sterke Vrouw!
Welkom bij deze speciale editie van
“Sterke Vrouwen kunnen simpelweg
alleen maar winnen!”

WIJ ONTZUREN!

Maandag 25 januari, van 18.30 tot circa 21.30 uur
Start het nieuwe jaar goed en bereid je voor op de komende carnavaleske weken (en werk de ongewenste restjes
van de feestelijkheden in de afgelopen periode weg) door deze prachtige :
Reiniging voor lichaam en ziel.
We gaan actief aan de slag, met een compleet programma rondom het in balans brengen van onze zuur-base.
Een weldaad voor lichaam en geest! Gun het jezelf om deze dag en gedurende de 5 dagen eromheen (volle maan
cyclus) bijzondere aandacht te geven aan je zelf en aan het reinigen van je lichaam en je geest. Je start door 2
dagen vóór 25 januari te beginnen met extra drinken van water en vruchtensappen. Een pakketje met
startinformatie en gezonde, ondersteunende producten ontvang te tijdig. Op 25 januari geniet je dan van:
- inspirerende en reinigende yoga oefeningen waarbij onze stofwisseling wordt geactiveerd, de werking van ons
hart gestimuleerd en ondersteund wordt èn afvalstoffen uit met name de gewrichten worden losgemaakt.
- een ont-slakkend en regenererend voetbad met gebruik making van Bio Resonantie en
- toevoeging van mineralen door middel van zeewieren
- een flesje met voor jou op maat gemaakte Bloesem Remedie om jouw proces te ondersteunen
- Cel zouten, om jou te helpen bij verder ontgiften gedurende de aansluitende nacht
- een heerlijke, gezonde en ontzurende smoothie (het recept krijg je erbij)
- en detox thee zoveel je op kunt 
Verder ga je naar huis met heel veel informatie, ook in geschreven vorm zodat je het rustig nog eens allemaal
na kunt lezen. We doen er bovendien een leuke aanbieding bij!
Mirjam en ik verheugen ons erop je te ontvangen. Wil je aan deze bijzondere avond deelhebben, meld je dan
snel aan. Je bent erbij voor slechts € 30, alle materialen! Zodra je je aanmeldt en betaalt hebt, krijg je jouw
startpakketje, dus geef je tijdig op!

Tot dan alle liefs,
Mirjam en Janine

PRACTICAL HEALTH
NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK MIRJAM JONGEN

Bioresonantie - Bloesemremedies - Schüssler Celzouten – Pulsmassage – Spagyriek
www.mirjamjongen.nl

