Feestelijke inloopdagen bij Natuurlijk Geluk
Sinds juni is Natuurlijk Geluk; praktijk voor natuurlijke geneeswijzen en coaching in Hout – Blerick
geopend. Wellicht bent u wel eens langs gelopen en heeft u het bordje in de tuin gezien en uzelf
afgevraagd; wat is dat eigenlijk?
Tijdens de feestelijke inloopdagen kunt u vrijblijvend kennismaken en informeren naar de
mogelijkheden, maar ook gezellig snuffelen tussen alle natuurlijke producten.
Aangezien ik een totaalpakket van diensten en producten bied, verkoop ik in mijn praktijk ook allerlei
natuurlijke producten van de merken:
-

De Polderkol: o.a. kruidentheeën, -zalven en oliën van inheemse kruiden.
De Theefabriek: verse thee met een bijzonder thema.
Pure by Vicky: ambachtelijke zepen, scrubs, bodybutter e.d. zonder parfum of andere
toevoegingen.

-

Forever Living: gezondheids- en verzorgingsproducten op basis van zuivere Aloë Vera.

-

Mindvoel en Zinvol: mindvoelkaarten en kalenders.

-

Kunstkaarten van Liduine Jansen.
Sinterklaas, Kerst; tijd van gezelligheid, feest en geschenken breekt weer aan.

Soms is het ook een moeilijke tijd voor mensen die zich eenzaam voelen, het gemis van dierbaren.
Het is fijn om deze mensen ook een beetje extra aandacht te schenken tijdens deze dagen.
Een andere moeilijkheid, is soms ook een luxeprobleem: wat moet ik dit jaar weer verzinnen om te
geven?
Wat dacht u van een zakje lekkere Winterwonderthee? Een Engeltjespakket?
Glühweinkruiden met recept? Of een heerlijke rozenbodybutter met alleen maar natuurlijke
ingrediënten? Er is voor elk wat wils. Als u iets zoekt wat zuiver, puur natuurlijk en biologisch
is en ook nog eens goed voor de gezondheid van uzelf of een ander, bent u bij mij aan het
juiste adres!

En weet u het nog altijd niet? Een wensbon van Natuurlijk Geluk behoort ook tot de mogelijkheden.
Speciaal voor de feestdagen zet ik de deur van mijn praktijk open en kunt u heerlijk komen snuffelen
tussen alle producten. Lekker smeren en uitproberen, proeven en ervaren. Ik ben aanwezig voor
advies als u dit wenst.
Loop gezellig en vrijblijvend binnen en neem gerust een vriend, vriendin, familielid, buren of een
kennis mee!
Een kopje thee of glühwein en iets lekkers staat voor u klaar!
Speciaal voor de feestelijke inloopdagen is Natuurlijk Geluk geopend:
November
Woensdagochtend 22 november van 10.00 – 12.00 uur
Donderdagavond 23 november van 20.30 – 22.00 uur
Dinsdagavond 28 november van 20.30 – 22.00 uur

December
Vrijdagmiddag 1 december van 14.00 uur – 17.00 uur
Dinsdagavond 12 december van 20.30 – 22.00 uur
Donderdagochtend 14 december van 10.00 – 12.00 uur

Welkom!
Met natuurlijke groeten, Nathalie

Brookerveld 3
Hout - Blerick
06 – 40121489
www.natuurlijkgeluk.nl
info@natuurlijkgeluk.nl

