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massage uitgelicht:
koninklijke massage
27 april is het koningsdag en daarom heb ik een
leuke aanbieding: een massage met koninklijke
allure.
Een royalty behandeling van hoofd, armen,
handen, benen en voeten, met basilicumsinaasappelolie. Als afsluiting geniet je van een
heerlijk mocktail met gouden bonbon
Deze massage van 90 minuten ontvang je voor de
prijs van 60 minuten. Dus boek snel.
Alleen geldig als de massage geboekt wordt in april.

Boeken? klik hier

IN DIT NUMMER
UITGELICHT :
KONINKLIJKE
MASSAGE

5 tips voor selfcare
MASSAGE EN
DEMENTIE

5 tips voor selfcare like a Queen
Maak van jezelf een prioriteit, ontvang zo nu en
dan een massage
Zie nee niet als een afwijzing, maar als zelfzorg
Omring je met positieve energie
Doe elke dag iets voor jezelf
Omring je met mensen die zelf ook iets
brengen

KRUIDEN IN HUN
ELEMENT

BASILICUM
colofon
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Uit de praktijk, massage bij mensen met dementie
Ik kom op een middag bij een dame op leeftijd om
haar een handmassage te geven en de tv staat aan,
zonder dat mevrouw ziet wat erop is. Omdat
mevrouw hardhorend is staat deze ook vrij hard. Als
haar echtgenoot de tv uit wil zetten geeft mevrouw
met weinig woorden aan dat de tv aan moet blijven.
Ik ga naast mevrouw zitten en houd een tijdje haar
handen vast. Na een poosje begin ik een hand te
masseren. Al snel merk ik dat mevrouw niet meer
naar de tv kijkt en als ik haar hand klaar heb, vraagt
mevrouw of de tv zachter kan. Halverwege de
tweede hand (de tv staat uit) sluit mevrouw zo nu en
dan de ogen en begint te ontspannen. Dan begint
mevrouw te vertellen over haar jeugd en haar vader en hebben we een prachtig gesprek
over ouders en de invloed van hen op de rest van je leven. Als ik weer wegga, zwaait
mevrouw mij lachend uit.

kruiden in hun element
De Latijnse naam is Ocimum basilicum.
Basilicum komt van het Griekse woord
basilikos, wat koning betekent, vandaar dat het
ook vaak ‘koningskruid’ genoemd wordt.
Ocimum is waarschijnlijk afgeleid van het
Griekse woord ozein dat ‘ruiken’ betekent.
Samengevoegd betekenen deze twee
woorden ‘koninklijke geur’.
Wist je dat je met basilicum kun je heel goed
je huid kan reinigen? Dit is omdat de plant
antibacterieel en onstekings- remmend is, en
daarnaast antioxidanten en flavonoïden

bevat. Tevens is basilicum een goede bron van
calcium, ijzer, kalium, magnesium, mangaan,
fosfor, koper, zink, vitamine A, C en K.
Voeg een volle theelepel gedroogde basilicum
toe aan 250 ml kokend water.
Laat ze 10 minuten wellen, zeef het mengsel en
laat het afkoelen. Het is dan klaar om te
gebruiken. Je kunt er een watje in drenken en
het op je gezicht deppen of het in een verstuiver
doen en op je gezicht spuiten en op laten
drogen.
Als je vloeistof over hebt kun je het invriezen.

Praktijk Janida
Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen.

Als je van praktijk Janida geen informatie meer wilt
ontvangen, stuur dan een mail naar
info@praktijkjanida.nl of gebruik het contactformulier.

