PRINT MEDIA
LIGNA VITA
Ref : 27316

Pro Esthetic (nl)
Date : 01/03/2016

Circulation : 6300

Page : 74

Audience : 0

Periodicity : Newspaper (trimestri

Size : 505 cm²

Journalist : 

Advertising value equivalency : 2166,45 €

BODY
NEWS

MAVKX

MAVEX

f i CALLLSPEELING
ULTRA

c
Mf DCAl OtVO

Bye bye hongergevoel Je voeten in geen tijd
Hello caloriearme pasta s Ben je glutenintolerant of let je op je
lijn Dan is de The Lite Selection een gamma pasta s zonder
koolhydraten van Lignavita iets voor jou De Penne Noodles
en Rite van The Lite Selection bevatten minder dan 10 calorieën

per 100 gram Als je weet dat 100 gram gedroogde pasta
meer dan 350 calorieën bevat dan is de keuze snel gemaakt
The Lite Selection pasta wordt gemaakt van een natuurlijke
oplosbare plantaardige vezel van de Konjac plant genaamd
glucomannan Aziaten kennen de geheimen van deze klepper
al langer De pasta s zijn gluten vet en suikervrij en verlagen de
cholesterol Ze zijn wel vezelrijk zodat je na je maaltijd langer
een voldaan gevoel hebt Handig aan de The Lite Selection
pasta s is dat ze snel klaar zijn Je moet ze immers niet meer
koken maar simpelweg spoelen in een vergiet en toevoegen

aan je gerecht De neutrale smaak laat toe de pasta s mee te
stoven ofte roerbakken in smaakvolle kruiden of sauzen
Info 011 76 85 90

weer als nieuw
Calluspeeling1 is de nieuwe schoonheidsbehandeling voor
de voeten van Zwitserse kwaliteit Met overwegend natuurlijke
stoffen en een onschuldige plastic schraper behandel je de voeten
volledig pijnloos en zonder contra indicaties tijdens een pedicure
of andere verzorging De behandeling vergt geen speciale
kennis en is zelfs geschikt voor diabetespatiënten mensen die
antistollingsmiddelen gebruiken hepatitislijders en zwangere
vrouwen Zij omvat 5 stappen aanbrengen van een patch occlusie
en inwerking peeling afwerken en een crème aanbrengen Eelt
eeltknobbels en kloven worden in een recordtijd verholpen Het
resultaat is ogenblikkelijk De hele behandeling duurt slechts 20 a
25 minuten 15 min om de patch te laten inwerken en nog eens

5 a 10 min voor de afwerking Een enkele sessie volstaat voor
een onmiddellijk zichtbaar resultaat Calluspeeling is niet alleen
door het Ministerie van Volksgezondheid gecertificeerd voor de
verkoop binnen de EU maar geniet ook medische goedkeuring
Info 0477 20 06 23

Nieuw jasje
De Avojuice Skin Quenchers de hand en body lotions met heerlijke geuren van OPI die al zo n tien jaar op de
markt zijn maar tot vandaag in de Belux eerder beperkt verkrijgbaar waren zitten voortaan in een nieuw jasje De elegante
verpakking met speelse kleurige ontwerpen fleurt gegarandeerd elke badkamer op Nog belangrijker is de vernieuwde
24 uren hydraterende formule met verzachtende aloë vera en avocado extracten en een barrier renewal complex die de
vochtretentie van de huid met 21 procent en de hydratatie van de huid gedurende 24 uren met 88 procent verbetert De
formule geeft handen en lichaam een zijdezacht gevoel De negen bloemige en fruitige geuren in het Avojuice gamma zijn
voortaan frisser en subtieler Peony and Poppy Violet Orchid Vanilla Lavender Sweet Lemon Sage Coconut Melon Mango

Cran and Berry Jasmine en Ginger Lily Tevens verkrijgbaar vla de recent gelanceerde OPI Belgium Luxembourg webshop
Info 02 268 24 77
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