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Nyhedsbrev - Januar 2022

GODT NYTÅR

Starten på det nye år er gået, og huset emmer af behandlere som står parat til at byde dig
velkommen.

2 nye er kommet til, og jeg vil gerne byde Ellen Lognonné og Laila Schmidt velkommen, som
hver især er Totum kropsterapeuter. Laila behandler tirsdag og torsdage og Ellen fredage. 
Se mere på www.ellenkropsterapeut.dk

Henriette Samsøe, Energi og Velværeklinikken, træffer du mandage og onsdage i
huset. www.nytkapitel.dk

Fodplejer, Lena Holm, alle dage på nær onsdage. www.fodplejeklinikkensvendborg.dk

Winther Training kan du finde på www.winthertraining.com, som løbende har hold og
kostvejledning og som du også kan konsultere her på klinikken mod forudgående aftale.

Sundhedsevents 
Jeg selv er påbegyndt et samarbejde med Lene Lykke Hvoslef, og sammen afholder vi
sundhedsevents omkring:

omega 3
collagen pulver
vitamin K2
vitamin D3

Vores første event er: 
mandag d. 10. januar kl. 17.00 og kl. 19.00 
Niels Juels Vej 13 

Tilmelding er nødvendig, og der er få pladser tilbage.

Se mere info om Lene på www.facilityandhealth.dk

Du har også mulighed for at booke os til at afholde et sådant event, blot kontakt mig for nærmere
info.
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Sauna- og lysbehandlinger 
Klinikken tilbyder lige nu infrarød sauna- og lysbehandlinger, 2 fantastiske behandlinger, som kan
køre som kurbehandling eller før din dybderens/ansigtsbehandling. 

Lyset reducerer bl.a.:

rynker og fine linjer
arvæv og strækmærker
tør og dehydreret hud
rødme og inflammation
mærke rande og hævelser under øjnene
akne og uren hud mm.

Saunabehandling

Prøvebehandling 198,- kr. - normalpris 249,- kr. 
10 behandlinger 2200,- kr.

Lysbehandling

Pris pr. behandling 135,- kr.  
10 behandlinger 1000,- kr. 

Specialtilbud: 
10 x lysbehandling og 10 x saunabehandling 3000,- kr.

Quick behandling 
Som noget nyt kan du få en Quick behandling som består af:
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Peeling af huden
Collagen maske
20 min lysterapi (vælg selv om det skal være hele kroppen eller blot ansigt)
Afsluttende creme / let makeup med mineralsk pudder

Pris kun 399,- kr.

Og slutteligt kan du også på min hjemmeside www.anja-winther.dk tage kontakt til
mig for skin coaching online, som er for dig, der ikke har tid, eller har brug for en
mere coronavenlig udgave til en hudanalyse. Også her kan du se mine forskellige
nyheder .

Jeg ønsker dig et godt og velplejet nyt år.

De bedste hilsner

Anja Winther
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