Nieuwsbrief
Bij Innocare is de periode van het zwangerschapsverlof weer voorbij, we
zijn weer op volle sterkte. En we hebben niet stil gezeten!
In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de vernieuwde site en natuurlijk
voor de terugkomst van Linda van der Valk en Mariët van der Meulen.
Daarnaast kort aandacht voor het onderwerp waar we in de volgende
nieuwsbrief op in zullen gaan.
De vernieuwde website
De website van innocare is in een
nieuw, professioneel jasje gestoken!
Het bedrijf uNiek-Design van Niek
Scholtes heeft onze oude site opnieuw
vormgegeven en gebouwd.
Onze nieuwe site voldoet nu aan de
modernste technieken. Zo is de site
goed te gebruiken op een tablet of
smartphone.
Daarnaast worden onze producten op
een duidelijke en aantrekkelijke manier
weergegeven. Onderzoeken en andere
artikelen zijn er goed op te vinden. Ben je nieuwsgierig, neem dan snel een kijkje op
http://www.innocare.nl.
Versterking team
Vanaf november is Innocare meer dan compleet! Linda van der Valk en Mariët van der
Meulen zijn weer terug na beiden een gezonde zoon te hebben gekregen. Kevin Gevers en
Jelte Pauw zullen het team blijven versterken.
Wat te doen als comfort bereikt is?
Comfort is een van de belangrijkste voorwaarden om tot ontspanning te komen. Maar wat als
dit bereikt is? Vaak zijn de gevolgen door contracturen en/of houdingsafwijkingen zodanig
dat alleen comfort niet voldoende is. Dan komt er een stuk therapie bij kijken waarin
redresseren een belangrijke rol speelt. Hierin hebben wij al meer dan 15 jaar kennis
opgedaan.
Redressie is op veel verschillende manieren
meetbaar. Hierover meer in de volgende
nieuwsbrief. Als je al nieuwsgierig bent,
neem dan gerust contact met ons op.

Redresseren betekent zo veel mogelijk
terugbrengen in de oorspronkelijke
vorm.

Meten is juist beter willen
weten!
Volg Innocare op LinkedIn

of neem contact met ons op info@innocare.nl/ 026-3883598

Durf jezelf een goede houding te geven!

