
 
 Nyhedsbrev Maj 2022  
 

  

 

🌸Til alle kunder i Toftium. 🌸  
Sidste nyt fra Toftium Maj 2022  
 
Vi er stolte af at der fortsat sket meget i Toftium og vi er fortsat i rivende 
udvikling.☺  
 
Jeg (Thilde´s) situation pt.  
Du har nok læst på facebook, at Jeg har været udfordret den sidste uges tid og 
desværre er jeg delvist sygemeldt i øjeblikket.  
Jeg har fortsat smerter og er igang med forskellige behandlinger, der skal 
styrke mit bækken / lænd så jeg kan komme på toppen igen.  
Hvis du ikke har læst eller hørt hvad det er, er det mit bækken der havde sat 
sig fast, jeg har desværre mange smerter og det betyder at jeg pr. Dags dato 
og frem til August må holde igen med udvalgte behandlinger.  
 
Derfor må jeg fravælge div. Behandlinger, hvor dumme stillinger indgår - dette 
er b.la. Alt massage hvor det er inkluderet eller behandlinger hvor jeg skal stå 
eller sidde i længere tid.  
 
🏻BEHANDLINGER PT. I KLINIKKEN🏻  
 
Jeg (Thilde) tilbyder fortsat:  
💫Alt Øreakupunktur-  b.la. mod rygestop - sukkertrang - allergi - ro - 
smertebehandling og meget andet. (Læs mere på hjemmesiden om de 
forskellige muligheder) BÅDE HJEMME OG I KLINIKKEN.  
 
💫Japansk Lifting den lille af 30 min.  
Denne behandling inkluderer afrensning af ansigt - ansigtsmaske - olie og træk 
samt afslutning med saltsten og fugtmaske.  
 
💫Infrarødbehandlinger i Tunnel  
(Ingen efterbehandlinger)  
- Alle Mix behandlingerne er desværre på hold.  
 
💫 Ultralyd - Behandlinger af 30 min. uden anden behandling. max 30 min.  

 



 
Ansatte i klinikken  
Samtidig vi har også fået glæde at Tine som fortsat er under uddannelse til 
Zoneterapeut og øre akupunktør (til efteråret starter Tine også på uddannelsen 
i alm. massage)  
💫Tine tilbyder fortsat Zoneterapi og nu også øre akupunktur.  
 
🔆Hvad med dine booket behandlinger?🔆  
Har du booket tid , til behandlinger hvorpå massage indgår + behandlinger der 
tager længere tid end 30 min. Vil disse blive slettet, og jeg sender dig 
selvfølgelig en besked herom.  
 
Du er velkommen til at skrive en mail på:  
Mail@toftium.dk eller sms / ringe til mig på 27447686 hvis du har spørgsmål 
omkring dine bestilte tider..  
 
🌺VIGTIGT nyt fra Toftium🌺  
Det er ingen hemmelighed, at Toftium har besluttet at flytte fra Algade 
56E,1sal 4760 Vordingborg til 4773 Stensved.  
 
Vi har fået muligheden for at komme ned på “jorden” i smukke naturlige 
omgivelser - med massere lys og frisk luft omkring os.  
 
Vores nye adresse bliver:  
 
🌈VORDINGBORGVEJ 103,  
4773 STENSVED. (Skovholm)  
 
🙌🏼Det eneste der har ændret sig er adressen🙌🏼  
 
Men - hvad skal der så ske?  
- Vi arbejder på at få sendt noget mere ud til dig, bl.a. omkring stedet, vores 
visioner - og hvordan Skovholm / Toftium og MQ bliver to enheder under 
samme tag..  
 
Vi glæder os rigtig meget til at vise dig vores nye sted..  
 
Sæt ❌ i kalenderen:  
 
- Åbningsfest Lørdag den. 13. August. Kl. 10.00-15.00 på vores nye adresse.  
 
(Der kommer meget mere information herom) så hold fortsat øje med 
hjemmesiden - avisen - Facebook - Instagram)  
 



De bedste hilsner  
Toftium ApS  
 
Tine Jannerup & Thilde Toft  

 

 
 


