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“Mijn stijve onderrug
is na een behandeling
wekenlang weer
lekker soepel.”
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Ook voor mensen met een chronische ziekte

Body Stress Release

Charlotte Toebosch (56) zweert bij Body Stress Release, een techniek waarbij
vastgezette spierspanning onder handen wordt genomen. Sinds deze
behandeling heeft ze veel minder last van overgangsklachten en van haar
chronische schildklierontsteking.
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