Anbefalinger fra Linkedin:
Georgina LomasneyRe-order IT Technical Assistant & Software Tester.
Denne klient skriver den 22. februar 2013:
”Jeg har siden juli 2011 fået zoneterapi og massage hos Mirella på min
arbejdsplads. Hun er en meget dygtig professionel, venlig, varm,
imødekommende og diskret. Under massagen er atmosfæren meget
afslappent, og der er altid en følelse af velvære og tilfredshed, når man har
fået en gang massage fra Mirella. Jeg kan varmt anbefale Mirella som
massør og zoneterapeut.”
Randi Annette Stæger-HolstRe-order Business Process Developer at
Arriva. Denne klient skrev den16. februar 2013:
”Jeg har gennem 3 år månedligt fået massage og zoneterapi hos Mirella. Hun
har med massage formået at holde mine problemer med skuldre og lænd på
et absolut minimum. Zoneterapien har desuden afhjulpet mine smerter i
knæleddene, så jeg stort set ikke mærker til det, når jeg overholder mine
regelmæssige besøg hos hende. Hun er meget professionel og finder med
trænede fingre alle problemområderne, som hun bearbejder nænsomt

og systematisk.”
Marit Lysemose ThomsenRe-order Internal Support at Mercell, Odense.
Denne klient skriver en 14. februar 2013:
”Mirella fungerede rigtig godt i vores firmaordning der var firmamassage hver
anden uge. Selvom der kun var en halv time til rådighed pr behandling, fik
vores kolleger meget ud af hver session fordi Mirella satte sig ind i hver
enkelts problematik og behov. Ud over det, var hendes fremføring
professionel og punktlig, og det var en meget velbesøgt ordning.”
Ulla Poder SørensenRe-order Key Account Manager at Schur Pack
Denmark a/s. Denne klient skriver den 14.februar 2013:
”Mirella Jensen har været min families zoneterapeut gennem mange år og er
både dygtig og fagligt velfunderet, da hun løbende supplerer sin uddannelse
med ekstra kurser. Hendes varme og smilende væsen er samtidig årsag til, at
vi med glæde kommer i hendes klinik.”

	
  

Leif SeverinsenRe-order Grafisk trykker at Danapak Flexibles.
Denne klient skriver den 26. november 2013:
”Jeg har kun haft gode erfaringer med Mirella. Hos Danapak var hun ansat
som massør, hvor jeg har benyttet mit af hendes ekspertise. Der blev fastlagt
en behandling, ved en personlig og dybdegående samtale, i forhold til mine
problemer, som hun på bedste vis afhjalp. Derfor kan jeg kun give Mirella
mine bedste og varmeste anbefalinger.”

