
WINACTIE
Het meebrengen van geschenken ti jdens de kerst is een traditie die terug voert
naar de drie wijzen die uit  het Oosten kwamen. De ti jden zi jn verandert.
Tegenwoordig zouden deze drie wijzen die lange tocht niet meer afleggen maar
een mailtje sturen…

EETBAREWAND
Nog steeds Hip, Hot en Gezond Decoratief. Zelf gebruik ik al jaren de
EetbareWand. Het watergeefsysteem ontzorgt  mij en dat levert tijd en geld
op. Ik gebruik de EetbareWand om geurige kruiden, knapperige groenten en
kleurrijke eetbare bloemen te kweken en oogsten voor de gerechten die ik
bereid. Letterlijk van de muur op je bord.
De EetbareWand is eenvoudig te monteren aan muur, schutting of op
balkon. Uit de doos, door de bovenste ringen een schroef of haak, Kokos
potgrond erin, plant erin en genieten… als het warmer  weer is 1 x per dag
de kraan 15 minuten opdraaien en Genieten.
Jij kunt nu een EetbareWand winnen met watergeefsysteem.

VERSE WASABI

ONTSPANNINGSMASSAGE

Uit het Oosten
Wie mijn website al  eens helemaal heeft bekeken ziet dat ik verschillende
specialiteiten heb, ik ben niet in een hokje te plaatsen en mijn interesse gaat
verder.  Ik ben breed georiënteerd.  Om de kerst traditie in het leven te houden
heb ik besloten om deze periode 3 geschenken weg te geven. En j i j  kunt één van
die geschenken winnen. De overeenkomst met de drie wijzen is dat alle drie de
geschenken hun oorsprong hebben in het Oosten 

Echt verse Wasabi heb je waarschijnlijk nog niet gegeten. In 99,8% van de
Nederlandse sushi en Japanse restaurants wordt namelijk imitatie Wasabi
geserveerd. Een groene emulsie die pijn doet aan je ogen van de kleur en je
tranen in je ogen bezorgt. NEP !
Echte verse Wasabi is een wortel die je langzaam raspt. Daardoor komen
enzymen vrij die met zuurstof de karakteristieke smaak ontwikkelen. Fris,
zoet, wel pittig, aards. Boordevol  vitamine C, B6 en calcium. Verse Wasabi
heeft een antibacteriële, anti- astmatische, ontstekingsremmende en
ontgiftende werking.  Na 20 minuten is de smaak weer vervlogen. Geen
wonder dat je verse Wasabi niet in een tube kan stoppen.
Jij kunt nu 100 gram verse Wasabi winnen met een bijbehorende
Wasabi rasp en schaaltje.

Laat de zorgen van 2016 langzaam van je afglijden, laat ze los en ontspan
even helemaal. Wie wil dat nou niet. Vol goede en frisse energie aan een
nieuw jaar beginnen. De Voordelen van een ontspanningsmassage:
- vermindert stress
- stimuleert het geluksgevoel (vanwege de aanmaak van oxytocine)
- verhoogt je weerstand
- stimuleert de doorbloeding 
- ontknoopt (afvalstoffen worden verwijderd)
- verbetert de balans tussen lichaam en geest
- geeft energie
- werkt preventief
- laat je weer tot jezelf komen
- maakt je bewuster van je eigen lichaam
Jij kunt nu een heerlijke massage winnen van 60 minuten.

Laat in een reactie onder dit artikel weten waarom jij graag kans maakt op
één van de drie prijzen. Geef ook aan waar je voorkeur naar uitgaat, en
waarvoor je het wil gebruiken.
Uit alle inzendingen wordt een winnaar getrokken.
Je krijgt persoonlijk bericht van mij als je hebt gewonnen, dus gebruik een
geldig e-mail adres.
Check voor de zekerheid ook je spam-filter na sluiting van deze winactie
(daar willen dergelijke mails nog wel eens in belanden). Per mailadres mag
je één keer meedoen. Uiteraard mag je de prijs ook voor iemand anders
winnen (die bijvoorbeeld minder op social media actief is). Laat dan ook
even eten voor wie en waarom.

Ik vind het leuk als je de Facebook pagina van Leon van Rijswijk – Sir.Green
liked. Uiteraard mag je deze WINACTIE delen met je vrienden, kennissen.
 Doe dat vooral via Social media. Dat vindt ik dan weer leuk :-)
Jouw reactie verschijnt overigens pas na moderatie – er kan wat tijd over
heen gaan voor deze zichtbaar is – dus één keer invoeren is genoeg.

Je kunt meedoen tot en met 19 december 2016, 23:59 uur.
De winnaars worden in de loop van de dag erna via Social Media bekend
gemaakt en krijgen ook een persoonlijke e-mail.

Ik doe vaker van dit soort ludieke acties. Laat je mailadres achter op de
pagina zodat ik je regelmatig op de hoogte kan houden van mijn
aanbiedingen en acties.
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