
Investeren in gezondheid loont! 
ont-spannen en ont-moeten



HOOFD - NEK  -  SCHOUDER  -  RUG 
Zitfit Stoelmassage biedt de juiste 
ondersteuning met het verzorgen van 
professionele bedrijfsmassage op 
locatie. De behandeling wordt uitgevoerd 
voor ontspanning alsmede klachtgericht 
(triggerpoints). Dit wordt gedaan door 
ervaren gediplomeerde masseurs.

Wij geven kortdurende stoelmassages 
tussen de 20-30 minuten.
Tijdens de massage worden hoofd, 
nek, schouder, (onder)rug, armen en 
handen gemasseerd door middel van 
acupressuur punten. Hierdoor worden 
o.a. blokkades opgeheven, doorbloeding 
gestimuleerd en de energiestroom in het 
lichaam geprikkeld.

De behandeling wordt uitgevoerd op 
spierniveau (geen wervels of gewrichten) 
en wordt door de kleding heen gegeven 
op een speciale massagestoel. Tevens 
wordt tijdens de behandeling geen 
massage olie gebruikt waardoor deze 
vorm van massage heel toegankelijk is 
voor op de werkvloer.

WAT DOET EEN ZITFIT 
STOELMASSAGE?
• Het herstelt het   
 spierweefsel en activeert  
 ontspanning.
• Prikkelt het zenuwstelsel  
 waardoor men alerter en  
 bewuster is  
 van eigen lichaam.
• Zorgt voor een betere   
 concentratie.
• Het haalt blokkades weg.
• Zorgt voor een betere   
 bloedcirculatie.
• Versoepelt spieren en   
 gewrichten.
• Het zorgt voor een    
 betere afvoer van   
 afvalstoffen.
• Het is een weldaad en   
 een prettig onderhoud   
 voor je lichaam.
• Deze traditionele   
 Japanse massagevorm   
 heeft als uitgangspunt 
 “Hoe blijf ik gezond” in   
 plaats van “Hoe word ik  
 weer beter”. 
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VOORDELEN 
Stoelmassage werkt over het algemeen preventief, bevorderd de algehele 
vitaliteit en voorkomt vaak de aan werk gerelateerde ziekten, zoals RSI-
klachten en burn-out spanningsklachten. Kosten voor stoelmassage komen in 
aanmerking voor een belastingregeling en werkkostenregelingen.

INVESTERING
Het bieden van bedrijfsmassage vereist maatwerk en daarom maken wij graag 
een voorstel op maat. Onze tarieven voor bedrijfsmassage worden gebaseerd 
op: het aantal medewerkers – duur van de massage – frequentie van de 
opdracht – de locatie. Tarief offerte algemeen: € 75,00 exclusief btw –  v.a.  
€ 69,00 exclusief btw op regelmatige basis.

TIP:
Moet er een periode hard gewerkt worden om een deadline te halen, of zitten 
uw medewerkers er een beetje doorheen na een drukke tijd?
Laat uw waardering voor ze blijken en geef een éénmalige stoelmassage op de 
werkplek of locatie.

Zitfit Stoelmassage werkt op afspraak.
VOOR MEER INFORMATIE EN/OF AFSPRAKEN:
Saskia van Poppel | 06 53846072 | info@saskiavanpoppel.nl | www.zitfit.nl



mobiel 06 538 46 072   email info@saskiavanpoppel.nl   website www.zitfit.nl

Bel voor een afspraak of kijk voor 
meer info op de website!


