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KlassieKe en wellnessmassage

Hotstone massage

sPoRtmassage

Rug-scHoudeR-neK massage

gelaatsmassage

afslanKmassage en celluliteveRmindeRing

manuele lymfedRainage (mld)

stoelmassage

tRiggeRPoint tHeRaPie en taPing

massage cuPPing

 De gouDen hanDen 
van Regien Theuns

We hebben het allemaal 
druk. StreSS, lange dagen 

en een verkeerde houding 
kunnen reSulteren in 

diverSe klachten. 
in veel andere landen 

iS het heel normaal om 
regelmatig naar 

een maSSeur te gaan. 
gelukkig beginnen 

Wij nederlanderS ook 
langzaamaan te begrijpen 

Wat een goede maSSage 
voor onS kan doen. 

ik neem de proef op de 
Som en breng een bezoek 

aan regien theunS, in 
haar praktijk balance 

touch in ooSterhout. Te
ks
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voorkomen of genezen?
Regien Theuns ontvangt in haar praktijk mensen 
met de meest uiteenlopende klachten, maar ook, 
en dat zijn waarschijnlijk de slimmerds onder ons, 
mensen die (nog) geen klachten hebben. 
De klassieke en wellnessmassages zijn populair 
en dat is niet zo gek, want regelmatig een half 
uur (of langer) ontspannen onder de bekwame 
handen van een goede masseuse draagt namelijk 
bij aan het behoud van een gezond lichaam en een 
gezonde geest. En dat willen we toch allemaal?

Pijnklachten
Stijve nek, pijnlijke schouders of rug? Het zijn 
veelvoorkomende klachten. Regien kan er 
veel over vertellen. ‘We worden tegenwoordig 
lichamelijk, mentaal en emotioneel zwaar belast, 
waardoor afvalstoffen zich kunnen ophopen 
in de spieren, knopen en triggerpoints ontstaan, 
met pijn in spieren en gewrichten als gevolg. 

Massages kunnen deze klachten verhelpen én 
voorkomen.’ 

stoelmassage voor bedrijven
Om ziekteverzuim te voorkomen boeken veel 
bedrijven stoelmassages bij balance touch. 
Dit gebeurt gewoon op de werkplek en neemt 
per werknemer slechts 20 minuten in beslag. 
Regien: ‘Vaak beginnen we met een try-out en de 
meeste opdrachtgevers zijn zo enthousiast dat ze 
een abonnement nemen. Leuke bijkomstigheid 
is dat stoelmassages fiscaal aftrekbaar zijn.’

op tafel
Het wordt tijd om zelf te ondervinden wat een 
massage voor mij kan doen en na een half uur op 
de tafel van Regien verlaat ik totaal ontspannen 
haar praktijk. Dit moet ik zeker vaker doen!

www.balancetouch.nl


