‘Dai

Tento’ betekent letterlijk
‘veel hoge energie’.

In een tijd van drukte en stress hebben
we heel wat dingen aan ons hoofd.
Hierdoor hebben we een te veel aan
‘hoge energie’.
Bij Dai Tento streven we ernaar zowel
lichaam als geest in balans te brengen.
Daarom bieden wij u een totaalpakket
aan; u kan bij ons genieten van een
heerlijke behandeling naar keuze alsook
van een aangepast voedingsadvies
naargelang uw persoonlijke klacht.

Omdat u een
moment van
ontspanning
verdient

Sofie Draelants
Langstraat 30
3350 Linter (Neerhespen)

Sofie Draelants behaalde haar diploma
‘Shiatsu en Yu Sen therapeute’ status C - relaxatie
alsook status B ‘revitalisatie’
Dit diploma is erkend door de Belgische Shiatsu Federatie.

Telefoon: 0495 46 90 61
E-mail: DaiTento@hotmail.com
Website: www.DaiTento.be

SHIATSUMASSAGE

SHIATSUMASSAGE
Shiatsumassage is een Oosterse ontspanningsmassage die
voor een algehele geestelijke en lichamelijke ontspanning
zorgt.
Het verbetert het immuunsysteem, de bloedsomloop, het
hormonaal- en zenuwstelsel, kan helpen bij stijfheid van
de spieren, nekproblemen, rugklachten,...
NIEUW! Oliemassage van schouders en rug
In een tijd van drukte en stress komen onze nek- en
schouderspieren het vlugst vast te zitten.
Tijdens deze behandeling worden de spieren van nek,
schouders en rug helemaal losgemaakt d.m.v.
verschillende massagetechnieken. We gebruiken een
huisbereide olie, aangepast aan uw persoonlijke klacht.
Dit om uw klachten nog efficiënter te kunnen behandelen.

OLIEMASSAGE

POLARITEITSMETING

NIEUW! Polariteitsmeting
Aan de hand van deze meetresultaten kunnen we uw
voeding beter op punt stellen.
Zo verdwijnen allerlei kwaaltjes zoals vermoeidheid,
huidproblemen, hoofdpijn, artritis, stramme spieren,

MOXATHERAPIE

OORKAARSEN

Voor meer informatie staan wij u graag te woord of
verwijzen wij u door naar onze website:
www.DaiTento.be
U kan ons nu ook volgen via facebook!

MOXATHERAPIE
Moxatherapie geeft een aangename, weldadige warmte
en heeft hetzelfde effect als een infrarode straling. Het
heeft een gunstige invloed bij chronische pijnen, slapte
en gebrek aan energie, gewrichtsproblemen, littekens,
koude voeten,…

OORKAARSENTHERAPIE
Door het knisperende geluid en de heerlijke kruiden
brengen oorkaarsen een diepe ontspanning voor
lichaam en geest.
Oorkaarsentherapie kan helpen bij neus– keel– en
oorproblemen, oorsuizen, stoppen in de oren, stress,...

