
Oproep gratis Rugtest 
te Booischot
Donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2023

Beste, 

80% van de bevolking krijgt vroeg of laat te kampen met chronische pijn in de rug of de spieren. De oorzaken zijn zeer divers: artrose, 
fibromyalgie, reuma, hernia, … Ze hebben allemaal wel één zelfde kenmerk: chronische pijnen komen op en gaan nooit meer 
weg.

Leer nu een effectieve en langdurige manier kennen om helemaal zelfstandig uw chronische rug- en spierpijnen te verlichten, waar en 

wanneer u het nodig hebt (met ondersteuning van professionals)! Maak een afspraak voor een gratis rugtest te Booischot en maak ook kennis met
Andullatietherapie, een therapie voor het verlichten van pijn door chronische aandoeningen.

Geniet van vele voordelen!
Reeds 200.000 Belgen die van hun arts de diagnose kregen van chronische klachten (zoals reuma of fibromyalgie) vertellen ons dat ze zich na een 

Andullatiesessie véél beter voelen! Ze vermelden het vaakst de volgende voordelen:

DIRECTE PIJNVERLICHTING

GEMAKKELIJKER INSLAPEN

BETERE BEWEEGLIJKHEID

BETERE WEERSTAND

MINDER STRESS

BETER DOORSLAPEN

MEER VITALITEIT

SNELLERE RECUPERATIE

WANNEER?
Donderdag 16 maart van 12u tot 20u
Vrijdag 17 maart van 10u tot 18u
Zaterdag 18 maart van 10u tot 18u

RESERVEER (voor 2 pers.)
Bel gratis de infolijn: 0800/18.012 
of reserveer uw plaats online op 
www.rugtest.be/Booischot

Slechts 30 plaatsen beschikbaar! (bel van ma tot vr van 09u00 tot 17u00)

BEL DE INFOLIJN: 0800/18.012 
of reserveer online op WWW.RUGTEST.BE/BOOISCHOT

Speciaal voor dit evenement hebben we de infolijn voorzien, waarop u uw plaats kan reserveren: 0800/18.012
Iedereen welkom!

Reeds 110.000 personen deden deze rugtest.
Dit evenement wordt ondersteund door: 

In beeld brengen van de rug met 

professioneel apparaat

Andullatiesessie om de druk in uw rug te 

verlichten (medisch gecertificeerd)

Visuele voorstelling van afwijkingen in 

de rug

FIBROMYALGIE - ARTROSE - REUMA - RUGPIJN - SPIERPIJN - HERNIA - SLAAPSTOORNISSEN - LYMFEPROBLEMEN 

FIBROMYALGIE - ARTROSE - REUMA - RUGPIJN - SPIERPIJN - HERNIA - SLAAPSTOORNISSEN - LYMFEPROBLEMEN 

V.U. Bruno Nuyttens, Ambachtsstraat 1, 9700 Oudenaarde



In het algemeen belang van In het algemeen belang van uw gezondheid!uw gezondheid!

RUGTEST.BE/BOOISCHOT


