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NYHEDSBREV MAJ 2021 
Kære Kunde hos Toftium 

Tiden flyver og april måned er nu slut og Maj måned er så småt i gang.  
Det har være nogle hårde og seje måneder forinden og jeg ser positivt fremad og håber det bedste. Jeg 

har i nedlukningen knoklet for at holde hjulene i gang, og har derved forsøgt mig med Elastiktræning i 
det kolde fri. - Der har været tilmeldte, men desværre ikke nok. - Derfor sættes holdet på pause og så 
må vi se om der er ønske om genoptagning igen, på et senere tidspunkt.  

 

OPDATERING I KLINIKKEN.  
NY BRIKS 

• Der er kommet nye ting til klinikken, jeg har bl.a. Opgraderet mig med en ny briks 
(Elektronisk) Så jeg både kan hæve og sænke dig på briksen.  - Det er super fedt;) – Jeg har 

flyttet rundt og der er kommet mere plads til briksen i det store rum. (Kig forbi og mærk den 

gode stemning) 

 

ÅBEN FOR TIDSBESTILLING, AFHENTNING AF GAVEKORT MM. 

• Hver fredag fra kl. 12.30 – 13.00 er klinikken åben for afhentning af evt. gavekort, køb af 

produkter, bestilling af tid eller bare til spørgsmål og snak mm.  
 

NY UDDANNELSE 

• Jeg forventer at afslutte min RAB-uddannelse inden sommerferien.  
 

DER TILBYDES TILSKUD 

• Når sommerferien er ovre, så tilbydes der tilskud fra Danmark i klinikken.  
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NY BEHANDLINGSMULIGHEDER VIA ULTRALYD 

• Der er kommet nye midler i klinikken – Jeg kan nu tilbyde Ultralydsbehandling til dig. 

Behandlingsmulighederne, kan du læse meget mere om på hjemmesiden.  
 

PRODUKTER HOS TOFTIUM 

• Jeg sælger stadig aloe Vera via bestilling.  

• Jeg har stadig tøj af mærker som Trimtex og Fusion og Icebug som kan købes i Klinikken.  

• Elastikker i forskellige str. og hårdhed.  

• Spørg - hvis du har interesse.  

 

 
EN DEL AF 

Jeg kan også tilskrive mig et samarbejde med Bycentrum Vordingborg, og er stolt af at være en del af 

dette forrum. - Du kan derfor også bruge dit gavekort fra handelsstads foreningen hos Toftium ApS 
 

NYT SAMARBEJDE MED V.I.F FØRSTEHOLD.  

• Jeg kan løfte sløret for et fornuftigt samarbejde med Vordingborg Idræts Forening hvor jeg er 

indgået en god aftale med V.I.F Første hold (Herre) i Foldbold.  
Toftium tilbyder behandlinger, til holdet. Jeg udfører Fysiurgisk massage samt andre relevante 

behandlinger til spillerne.  
- Hvis du også ønsker Forenings aftale eller forretningsaftale kan du læse mere om mulighed 

for samarbejde på hjemmesiden. Eller spørg i klinikken, når du alligevel er der. 

 
REKLAMEBANNER HOS ALLIANCEN I STENSVED & PÅ HJEMMESIDE 

• Der kommer et flot skilt op, på stadion i Stensved med Toftium 

 

LØBEPAKKER – LØBETRÆNING – LØBECOACHING  

• Sommer og sol og friske løbesko. - Husk jeg tilbyder Løbecoaching med programmer og guidning 

til dit løb. Nu med ny mulighed for betaling. Jeg kører 3 - (4) pakker. 

• Start pakke til en værdig af 1500,-  

• Løbepakke 1 - 2 og 3 læs meget mere på linket her:  

• https://toftium.dk/tr-ning/personlig-l-betr-ning-inkl.-priser 

 
FEST I GADEN 

• FESTUGEN 21 
Du kan godt glæde dig til fede tilbud i uge 28 med mange lækre konkurrencer – gavekort – og TOTAL 

FEDE TILBUD ugen igennem. Hold derfor også øje med Facebook / Instagram og hjemmesiden. 
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FERIE 

• Jeg holder ferie i uge 29-30 og 31  

 
TILBUD HER & NU 

• Hold øje med Tilbud her og nu, her kan du sparer en masse på div. Behandlinger.  

 

ABONNEMENT – BRONZE – SØLV – GULD 

• Lav et månedligt abonnement hos Toftium, hvor du hver måned kan vælge mellem 2-4-6 

behandlinger og betal et fast beløb hver måned. Læs meget mere om dine muligheder på 
hjemmesiden. Det hele står under fanen: Priser. Eller på linket her: 

https://toftium.dk/kontakt/priser 

 
GOD SOMMER 

• Jeg håber at se dig i klinikken. - Book din tid på hjemmesiden, og husk nu på: 
Alt forebyggelse gavner i sidste ende!… Jo mere du gør for din krop jo mere vil den takke dig 

senere hen.  Så tøv ikke – Book din tid allerede nu… - Vi ses forhåbentlig i løbet af ugen.. 
 

Mange hilsner 

Thilde Toft  
// Toftium ApS 

 


