Voor de behandeling maakt Simone vooral gebruik van de lage frequentie. Deze versnelt het herstel van het lichaam in geval van blessures
en overbelasting. De zwelling in de cellen neemt af, waardoor meer
ruimte voor zuurstof ontstaat. Op die manier is de cel instaat is zichzelf
te herstellen van de elektrische storing die is ontstaan bij een blessure.
Het werkt veilig (door de accu) en pijnvrij (van buitenaf voelen de
paarden niets). De magneten werken 15 cm om zich heen en gaan
intensiever het lichaam in, veel dieper dus dan bij een gewone sportmassage. Daarnaast werkt de behandeling na afloop nog 8 uur door.
Deze resultaten kunnen alleen met een sportmassagebehandeling niet
bereikt worden.
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Klanten die tot nu toe gebruik hebben gemaakt van deze combinatie
methode zijn erg enthousiast:

“Hij is nog nooit zo ontspannen geweest
tijdens een behandeling.”
“Ze heeft nog nooit direct de eerste training
zo makkelijk gelopen.”
“Ik heb nu het gevoel gehad dat haar rug veel
verder opbolde en dat ze me echt liet zitten!”
Simone nodigt u graag uit voor een paardensportmassage in combinatie
met magneetveldtherapie.

Simone Bruys ESMT* is zowel Nederlands als Amerikaans gecertificeerd.
*Equine Sports Massage Therapist, is aangesloten bij de International Association of Equine
Sportsmassage Therapists.

Heeft uw paard moeite met bewegen of bepaalde oefeningen? Of wilt u juist voorkomen dat dit gaat
Bij het masseren maakt Simone gebruik van verschillende technieken
uit de sportmassage voor mensen. Tijdens de massage wordt de doorbloeding vergroot zodat de afvalstoffen en het vocht worden afgevoerd.

gebeuren? Met paardensportmassage voorkomt en verhelpt u spierproblemen! Bruysend.nl biedt
paardensportmassages ter behandeling en preventie van spierproblemen bij uw paard. Dit doen wij

Massage gel

voor zowel particulieren als professionele stallen in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland.

Tijdens en na de massage maakt Simone ook gebruik van eerste klas
massagegel. Deze gel is homeopathisch (bevat o.a. menthol en eucalyptus) en werkt goed in op de spieren. Hierdoor worden de spieren warm,
waardoor de doorbloeding beter tot stand komt en de afvalstoffen (zoals:
lactaat) beter afgevoerd worden, zodat het paard soepeler kan bewegen.
Bij gebruik van de gel na een massage, werkt de massage op deze plek
langer door.

Een paard wat zich goed voelt zal aanzienlijk beter presteren! Paardensportmassage is dus goed voor
het welzijn van uw paard én zorgt er voor dat uw trainingen en wedstrijden beter zullen verlopen.
Waarom kiest u voor Bruysend.nl?
Door jaren lange ervaring, vele opleidingen en passie voor paarden en
de paardensport is uw topatleet bij Bruysend.nl in goede handen.
Bruysend.nl is opgericht door Simone Bruys, meervoudig gecertificeerd
en gediplomeerd paardensportmasseur. Zij biedt sportmassages aan
zoals u die kent uit de beelden van topatleten.
Simone Bruys biedt ook ondersteuning aan uw recreatie paard wat
gehinderd wordt door een blessure en geeft verlichting d.m.v. paardenmassage bij slijtage zodat hij weer met u kan rijden.

“Paarden zijn mijn passie en
goed bewegen is mijn doel!”
Simone Bruys

Voor veel spierproblemen heeft Simone Bruys de oplossing. Paarden
kunnen, net als mensen, spierproblemen oplopen. En die gaan niet
vanzelf over! Maar net als bij mensen is er gelukkig wel iets aan te doen.
Een goede sportmassage in combinatie met magneetveldtherapie doet
wonderen!

Heeft uw paard spierproblemen?
Uw paard:
• is onrustig en niet vrolijk op stal
• wordt niet graag gepoetst, opgezadeld en/of aangesingeld
• is stijf en heeft geen plezier in het rijden
• wil geen stelling aannemen naar links of rechts
•
heeft moeite met galopperen en/of het onderbrengen van het
achterbeen
• schudt met zijn hoofd, maakt een hupje voor het aandraven of toont
ander verzet
• is kreupel of loopt op een ‘onverklaarbare’ wijze niet zuiver

Na een spiercontrole weet u het zeker

Omdat uw paard het waard is!

Vraag of Simone bij u langs komt om de spiercontrole gratis uit te
voeren.
Simone Bruys is gecertificeerd therapeute paardensportmassage en
helpt u bij het oplossen van spierproblemen.
Stel dat uw paard moeite heeft met de galop. Dat wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door spierproblemen in zijn rug en achterhand. Er zitten
dan knopen, oftewel een verkleving, in zijn spieren. Met een profes
sionele massage kan Simone uw rijdier van zijn ongemak verlossen.

Magneetveldtherapie
Vanaf mei 2009 is Simone Bruys de eerste fulltime paardensport
masseuse die in Nederland werkt met magneetveldtherapie.
Zij is volledig gecertificeerd, zowel in het bezit van alle Nederlandse
papieren alsook het Amerikaanse diploma. Maar dit was voor haar niet
voldoende; ze blijft steeds zoeken naar vernieuwing en verbetering om
jullie paarden nog beter te kunnen behandelen.
Zo kwam ze in contact met de firma MagnaCare, die met de producten
van Centurion werkt; een pulserende magneetveldtherapie. Deze producten zijn al sinds 1979 op de markt en worden in 22 landen verkocht.
Het is dus zeker geen nieuwe behandelmethode, maar de combinatie
met sportmassage is wel uniek. Daar is Simone dan ook best trots op!

