
  

 

  
 

Aanvullende informatie 
 
 
Hieronder treft u enkele aanwijzingen aan die van belang zijn voor de behandeling en 

degene die behandeld worden. 
Het is de bedoeling dat de praktijkruimte voor iedereen toegankelijk is, ook voor 

diegene die allergisch reageren op geuren. 
 
 

1. Gebruik geen parfum, geparfumeerde poeder, sterke deodorant, haarlak of 
aftershave wanneer u komt voor een behandeling. 

2. Roken in de buurt van de praktijkruimte is niet toegestaan. Draag geen kleding 
die naar rook of verf ruikt. 

3. Was uw handen voor en na de behandeling.  
4. Eet altijd voor u naar een behandelingsafspraak komt. 
5. Zet uw mobiele telefoon uit. 
6. Er mag niets gegeten worden in de behandelruimte. 
7. Doe geen lichaamsoefeningen binnen 6 uur na de behandeling. 
8. Gebruik geen zware maaltijd na de behandeling. 
9. Drink veel water na een behandeling om het lichaam te reinigen. 
10. Stop vooral niet met andere behandelingen die u volgt. 
11. De behandeling zal geen enkele andere behandeling hinderen.  
12. Neem medicijnen die u gebruikt mee, als u voor behandeling komt. 
13. Na een allergiebehandeling is het erg belangrijk dat u het aantal 

voorgeschreven uren niet in aanraking komt met de stof waarvoor u eventueel 
behandeld bent.  

14. Het is niet verstandig kleine kinderen mee te nemen als u voor een behandeling 
komt. 

15. Indien u niet op de afgesproken tijd aanwezig bent of u zegt de afspraak binnen 
24 uur voor aanvang van de behandeling af, moet ik helaas toch de consultprijs 
in rekening brengen. Graag per telefoon afzeggen (06-19110131). 

16. Het consult kunt u contant afrekenen of binnen 2 weken overmaken op 
gironummer: 568310  Bij een veel te laat betaalde factuur volgt er een 
herinnering. Hiervoor reken ik 2,50 euro administratiekosten. 

 
 

 
 

 

 

Het paarlemoer 
Ontdek je binnenste:  

het is zó mooi. 
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