Jouw getuigenis kan anderen helpen

Bedankt om te willen delen hoe chiropractie jouw leven beinvloedde. Jouw ervaring zal veel
anderen informeren, steun geven en bekrachtigen. Deel jouw ervaring vanuit je hart. De
informatie hieronder kan handig zijn om jouw getuigenis neer te schrijven.
1. Hoe (via wie of wat) leerde je onze praktijk kennen ?
2. Welke klachten hadden jij of iemand van je gezin/familie en welke impact hadden die
op de kwaliteit van je leven ?
3. Wat precies deed je beslissen om chiropractie deel te laten uit maken van jouw
gezonde levensstijl (om op regelmatige basis te komen) ?
4. Hoe zou je het effect hiervan op de kwaliteit van je leven beschrijven ?
5. Hebben jouw gezinsleden en vrienden de verbeteringen opgemerkt ? Hoe beïnvloedt
dat hun leven ?
6. Het uiteindelijke doel van chiropractie is je lichaam te helpen zich aanpassen,
genezen en regenereren. Welke veranderingen hebben jij of je gezinsleden, vrienden
waargenomen ?

Je kan de impact van chiropractie ervaren in verschillende gebieden van je leven, zoals :
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Het zijn misschien niet direct gebieden waaraan je dacht maar als je er even bij stilstaat zal je
normaliter wel een paar links kunnen leggen.
Wij weten dat velen van jullie super enthousiast zijn over de resultaten van chiropractie.
Vandaar onze vraag wie van jullie bereid is dit met anderen te delen, zodat zij kunnen
bijleren en even blij zijn met de resultaten die hun leven positief zullen veranderen.
Je kan je getuigenis :
1) neerschrijven op een blad papier en dan typen wij het wel over;
2) e-mailen naar info@chiropractieplus.be
3) Gebruik maken van ons contactformulier om het ons op te sturen :
http://www.chiropractieplus.be/nl/6/contacteer-ons.aspx

VIDEOBOODSCHAP !
We plannen in de toekomst onze patiënten die dat willen uit te nodigen om via een korte
videoboodschap hun ervaring te delen. Dat gaat sneller en een videoboodschap heeft altijd
meer impact. Voel je jezelf geroepen ? Laat het ons dan weten  !

