
 
 

 
 

 

Ervaringen van cursisten  
“Magneetmassage op de stoel”  

 

Even een leuk verhaal m.b.t. tools en pebbles. Ik heb net afgelopen november een zware 
kaakoperatie gehad, n.l. onderkaak 6 mm naar voren geplaatst en deels naar beneden 
gezet. Verder onderkaak gekanteld. Deels heb ik nog geen gevoel in kaak. 

Nu ben ik met tools steeds onderaan mijn voeten aan het masseren, met name drukken met 
tools op onderkant tenen (daar zit namelijk de kaakholte). Waar ik nog geen gevoel heb, 
begint het overal te prikkelen en krijg ik mijn gevoel sneller weer terug. 

Heb ik de kaakchirurg ook al medegedeeld!! En een vriend van mij met tunnelsyndroom 
heeft veel baat bij mijn massage met tools. Veel minder klachten!! Goed he?! 

Gr. Solveig.  

 

Ik heb ongeveer een maand terug de magneetmassagecursus bij jullie gedaan in Rotterdam 
bij Touchpro. Ik ben eigenlijk al een paar jaar niet echt fit, galsteen, ontstoken holtes waar ze 
me anderhalf jaar mee hebben lopen. Kortom niet fit, maar net goed genoeg om te kunnen 
werken, maar als ik dan thuis kwam van masseren, eerst een uur op de bank om daarna te 
kunnen koken….. Van de cursusdag heb ik een enorme energie-boost gekregen. M’n man 
gelooft er allemaal niet zo in, maar ook hij was onder de indruk van wat ik nu allemaal weer 
kan presteren.  

Sinds meer dan 2 jaar had ik last van een vreemde spanning in m’n nek, die was de dag na 
de cursus ook helemaal verdwenen. Ik blijf de plek wel met de Tools behandelen! 
Ik was op de cursus samen met een sportmasseuse. Met haar heb ik inmiddels weer een 
oefenochtend ingevoerd, en dat houden we erin! 

Ik draag de body-magneet overdag altijd bij me, en als ik ergens een pijntje heb, verplaats ik 
‘m daar naar toe.. Ik gebruik ze als aanvulling op de stoelmassage, en laat de cliënt ze 
vasthouden tijdens de massage. 

Met vriendelijke groeten, 
Sylvia 


