Rygestop

Rygestop

Er du træt af, at cigaretterne styrer og

Er du træt af, at cigaretterne styrer og

kontrollerer dig, så bliv røgfri nemt og

kontrollerer dig, så bliv røgfri nemt og

effektivt med hypnose. Frygter du at tage

effektivt med hypnose. Frygter du at tage

på eller at blive irriteret, så er hypnose det

på eller at blive irriteret, så er hypnose det

helt rigtige for dig, da vi under hypnosen

helt rigtige for dig, da vi under hypnosen

forebygger dette.

forebygger dette.

Fordelen ved hypnose er, at du i stedet for

Fordelen ved hypnose er, at du i stedet for

rygningen kan få skabt nye vaner – gode

rygningen kan få skabt nye vaner – gode

vaner!

vaner!

Udover dette kan du måske forestille dig,

Udover dette kan du måske forestille dig,

at dine lugt- og smagssanser skærpes for-

at dine lugt- og smagssanser skærpes for-

uden at din kondition forbedres – en yderli-

uden at din kondition forbedres – en yderli-

gere kontant fordel er de penge du sparer!!

gere kontant fordel er de penge du sparer!!

Regn selv ud, hvad du kommer til at spare

Regn selv ud, hvad du kommer til at spare

på et år…

på et år…

Det der er vigtigt for at blive røgfri er, at

Det der er vigtigt for at blive røgfri er, at

du selv har et ønske om, at blive røgfri og

du selv har et ønske om, at blive røgfri og

at viljen er til stede.

at viljen er til stede.

Du har derfor mulighed for at blive røgfri

Du har derfor mulighed for at blive røgfri

på en enkel, effektiv og afslappende måde.

på en enkel, effektiv og afslappende måde.

Hypnoterapeut
Henrik Svendsen
Sletten 1, 3700 Rønne,
Telefon 30 74 67 40
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(bedst mellem kl 8,00 og 8,30)

(bedst mellem kl 8,00 og 8,30)

www.slapbareaf.nu

www.slapbareaf.nu

