Lidt om mig: Mit fokus i livet er at hjælpe andre til mere sundhed.
Jeg hedder Bente Langkjær. Jeg er opvokset i Assens, og er nu vendt tilbage for at tilbyde mine
behandlinger i dejlige omgivelser i et aktivt hus som Arena Assens.
Mit firmanavn er 2bewell = at have det godt!
Jeg har arbejdet i sygehusvæsenet siden 1985. Jeg er uddannet fysiurgisk massør i 1992, og da jeg
har mere fokus på sundhed end sygdom, valgte jeg i 2003 at blive selvstændig med mine behandlinger, samt
vejledning og salg af helse- fitness- wellness- hudpleje produkter.
Jeg er samtidig teamleder og coach i et stort internationalt firma, og tilbyder dermed andre et sundere og rigere liv
som selvstændig. Måske er det noget for dig?

Lokalet ligger på 1.sal
Gå op af den orange trappe, hen for enden af gangen. Der er venteområde. Jeg kommer og henter dig.
Jeg tilbyder forskellige effektive behandlinger til dit velvære.

Massage:
Massage er godt til at løsne spændinger, fjerne smerter og ømhed i kroppen, både i muskler og led.
Fysiurgisk massage er en massageform, hvor jeg arbejder dybt i væv og muskulatur. Massagen tager udgangspunkt i
kroppens anatomiske opbygning, og er både effektiv og afslappende.
Mine 25 års erfaring, sikrer dig massage der giver ny energi, skønt velvære og ren afslapning.
Aromatouch massage: Skønne velduftende og effektfulde æteriske olier sammen med en blid massageform
modvirker negative ladninger i krop og sind, opløfter humøret og beroliger, så stress symptomer mm. aftager.
Virkningen af AromaTouch har både Fysisk, emotionel og mental effekt. Der bruges skønne aktive æterske olier,
med hver deres effekt.
Vælg mellem rygmassage, benmassage eller hel kropsmassage
Varer 1-1/2 time pris fra 300 kr.

Ansigtsbehandling:
Dybderensning, fugtgivende opstrammende maske, og efterbehandling med serum og fantastiske cremer der
genfugter, beroliger og giver næring til din hud.
Dette suppleres med dejlig hovedbundsmassage og ansigtsmassage.
Varer ca. 1 time
pris 350 kr.

Facelifting: Det naturlige ansigtsløft.
Teknikkerne som bruges er akupressur, ansigts zoneterapi og japansk massage,
som bl.a. er lange dybe stræk og tryk på ansigtets muskler og væv.
Behandlingen styrker strømmen af energi gennem meridianer, muskler og nerver.
Blodcirkulationen øges, vævet iltes, toksiner fjernes.
Selve behandlingen + effekten af de unikke produkter der anvendes, gør at ansigtet afspændes, løfter og glatter
eventuelle rynker og fine linjer. Væskeophobninger drænes og du vil føle velvære i hele kroppen.
Der er stor effekt allerede efter en behandling!
Varer 90 minutter
pris 500 kr.

Hånd og fodkur:
Med unikke Aloe vera basserede produkter får du en næringsrig fugtgivende og blødgørende kur af både
dine hænder og fødder. Behandlingen afsluttes med lækker fodmassage. Du kan flyve herfra!
Varer ca. 1 time
Ring sms 27 52 28 96, mail bente@2bewell.dk for din tid til forkælelse!
Hjemmeside www.2bewell-assens.dk og www.2bewell.dk

pris 350 kr.

