Heppie Massage
Voor k nderen en ongeren
met ASS, ADHD en/of Hoogsens t v te t

Lichaam en geest
zijn met elkaar verbonden.
Het ene is niet meer of minder waard dan het andere.
Ze hebben beide evenveel aandacht nodig.

INFO
Hepp emassage s een b zondere massage op maat van b zondere k nderen.
Deze massage s n het b zonder gesch kt voor k nderen met een stoorn s n
de pr kkelverwerk ng (ASS, ADHD, HSP…).
Deze massage kan helpen om stress, angst en spann ng te verm nderen,
contact en concentrat e te verbeteren, be de hersen- helften beter te
laten samenwerken, het l chaamsbesef te vergroten, beter te slapen
en z ch beter n z n vel te voelen.

Diepe druk
massage

Een massage over de kleren heen, waarb met de volle hand
d epe druk gegeven wordt n de sp er-groepen en op de gewr chten.
Deze massage s eenvoud g, omvattend, begrenzend en zeer aardend.
Ze s tevens heel gestructureerd en voorspelbaar.

Strijkmassage

Deze massage bestaat u t steeds herhaalde str kbeweg ngen
van boven naar beneden over heel het l chaam,
l chaamsdeel per l chaamsdeel en d t over de kled heen.
Ze helpt om spann ng los te laten.

Hand - &
voetmassage

Massage met ether sche ol e.
Er z n dr e versch llende ol emengsels d e elk op hun e gen man er werken.
V a de reflexpunten op handen en voeten werkt deze massage en de kracht
van de aroma’s door n heel het l chaam.

De massagetechn eken kunnen gecomb neerd
worden met :
ontspannende muz ek
warmte knuffels
v sual sat es ter ondersteun ng
massage-, med tat e-, ademspelof energ zerkaarten

PRAKTISCH

VERLOOP

LOCAT E
DE TU N VAN PLATO
B ezenwe 9
2650 Edegem

AANMELD NG
v a ma l / telefon sch
NTAKE (€55/u)
Verwacht ngen
Sensor sche gevoel gheden
van het k nd/ de ongere
SESS ES (€40/45')
Op maat
Tempo van de cl ënt
Evaluat e en aanpass ngen

CONTACT
Charlotte Reusens
Aut coach & Hepp e masseur
charlotte.reusens@detu nvanplato.be
0493 94 47 34

