
Zwanger zijn is een bijzondere en spannende ervaring, zeker als het de eerste keer 
is. Gun je zelf daarom een heerlijke ontspannende zwangerschapsmassage op een 

bodycushion, dat speciaal geschikt is voor zwangere vrouwen.

Waarom juist nu een massage?
Tijdens je zwangerschap werkt je lichaam hard om je kind van voeding en bloed te voor-

zien en zich voor te bereiden op de bevalling. Je hormonen schommelen, banden wor-
den weker, je hart pompt harder en je lichaam moet zich voortdurend aanpassen 

aan de groei van je kind. Dat kost energie. Door het dragen van je groeiende 
kind kun je last krijgen van je rug, bekken en heupen, vocht vast houden 

en slecht slapen. Ook emotioneel maak je een verandering door. Een 
massage geeft ontspanning, verlichting van klachten 

en emotionele ondersteuning. 

Gun jezelf een massage en ontvang een 
kennismakingskorting 

van € 20,- !

Gefeliciteerd, 
je bent zwanger! 



Helende massage
Ik werk met een bijzondere Helende massage, die fysiek versterkend, en geestelijk 
harmoniserend werkt. Een Helende zwangerschapsmassage geeft:
• ontspanning;
• verlichting van lichamelijke klachten;
• energie bij vermoeidheid;
• balans in de vocht- en hormoonhuishouding;

Het bodycushion
In mijn praktijk werk ik met een bodycushion, dat zo is gevormd dat je zacht en ontspannen op je buik 
kunt liggen. Je buik en kind liggen vrij terwijl je lichaam op de juiste plekken wordt ondersteund. Je 
kunt in buik, rug en zijligging worden gemasseerd. Ik kan met het bodycushion ook bij je thuis komen 
als je minder mobiel bent tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

Ontspannen en fi t
Wil je ontspannen en fi t je zwangerschap doorlopen en met vertrouwen je bevalling tegemoet gaan? 
Maak dan snel een afspraak en ontvang een kennismakingskorting van € 20,- voor een massage 
van een uur. Kijk voor meer informatie op www.almahealing.nl.

Helma Eijck
Ik ben moeder van twee volwassen zoons. Ik heb veel affi  niteit met moeders en kinderen 
omdat ik heb ervaren hoe het belangrijk het is om letterlijk en fi guurlijk te worden gedragen. 
Ik help moeders en kinderen graag met een goede start in hun leven. Ik heb sinds 2000 
een praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie en Lifecoaching, waarin ik volwassenen 
en kinderen met veel voldoening behandel en begeleid.

Tel.: 033 - 888 4089
 06 - 8133 8802
E-mail: info@almahealing.nl

• vertrouwen in bevalling en moederschap;
• contact met je kind tijdens of na de zwangerschap; 
• sneller herstel na bevalling;
• ondersteuning na de bevalling aan moeder en kind.

www.almahealing.nl


