
Stimuleer een goede gezondheid, verbeter je kwalen 

en ongemakken door het losmaken van afvalstoffen 

in je energetisch lichaam.

Voetreflexologie en aromatherapie brengen je  

lichaam in evenwicht, zowel psychisch als fysisch.

Ervaar de oersterke kracht van je eigen lichaam met 

voetmassage.

ACTIE tijdens september: 30€ voor ½ u.

Nieuw om huid te herstellen na zonneschade:

Dé cellulose/collageen behandeling om oxidatieve 

stress te neutraliseren!

(de ingrediënten worden tevens toegepast bij be-

handeling van brandwonden)

 

Kan als verkorte behandeling (30min voor 60€) 

geboekt worden of als

 

Volledige behandeling, 85€  

Of in combi met kruidenpeeling, 99€

Extra verzorging tijdens en na 

de zomermaanden voor hals & 

décolleté of voor gelaat: LIfting 

treatment met gipsmasker!

 

Dit voor fijne lijntjes en rimpels 

op hals en décolleté

En/of voor vochtarme  

gedehydrateerde huid.

Gipsmasker zorgt:

- Voor intensievere opname 

van actieve ingrediënten

- Voor sterk liftend effect

- Voor een stabiele ph waarde 

waardoor negatieve invloeden 

minder effect hebben en huid 

gezonder wordt.

NU à 50€ ipv 65€

OF combineer met een  

gelaatsverzorging naar keuze!

Op vrijdag  2/09 hebben we een volgende laserdag op de agen-

da waarbij de bestaande behandelingen ‘definitieve ontharing’

Met diodelaser worden  verdergezet.

Nog niet overtuigd om over te stappen naar de investering voor 

jezelf? Maak even tijd vrij  voor een gratis lasertest en wij geven 

jou.

Met plezier het beste advies.



DETOX of zuiver je lichaam na de zomer!

 

Tijdens de zomer hebben we meer last van verzuring door meer alcochol te drinken en meer vlees te 

eten op de BBQ.

Intensief sporten tijdens het warme weer zorgt ook voor een gemakkelijke verzuring.

Acidocontrol zorgt voor voldoende inname van planten, vitamines en mineralen, vnl van Zink om tot 

een normaal zuur-basemetabolisme te komen. 

Of neem ampullen-kuur Detox om je lever en lichaam op te ruimen van afvalstoffen. (20-dagen-kuur)

Warme groet en geniet van een mooie na-zomer-tijd!


