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BODY NEWS

GENIET JE SLANK
In zijn nieuwe boek Geniet Je

Slank deelt afslankspecialist
LIGNAVITA zijn creatieve
recepten met iedereen die

een gezond leven leidt of wil
gaan leiden Niemand minder
dan mediafiguur Hanne
Troonbeeckx werkte mee

aan het kookboek en gaf haar
persoonlijke tips en tricks Verder
vind je in dit boek recepten
voor lekkere ontbijtjes snelle maaltijden voor lunch of diner
verrassende tussendoortjes én tongstrelende desserts
Natuurlijk vormen de Lignavita producten de rode draad
doorheen deze recepten Voor de prijs van 14 95 euro te
bestellen via www lignavita be of bij de Lignavita coaches
Info 0117685 90

SEXY DECOLLETÉ
Ook jouw decolleté mag voortaan gezien
worden dankzij de Toning Neck Cream
uit het EXUVIANCE Age Reserve gamma
Deze extra doeltreffende verzorging werd
speciaal ontwikkeld voor de tere huid van

hals en decolleté Doordat lipoaminozuren

WW

Citrafill en NeoGlucosamine de

steunstructuren in de huid verstevigen
ziet een uitgezakt decolieté er in een
mum van tijd weer jonger strakker en

gelift uit Zacht exfoliërende ingrediënten
verminderen de intensiteit van bruine

vlekken en voorkomen bovendien

DOORBRAAK IN FIGUURCORRECTIE
AESTHETIC SOLUTIONS lanceert met de VCool s werelds eerste 360

cryolipolysetoestel VCool rekent af met hardnekkig lichaamsvet door
gecontroleerde koeling 24 procent gegarandeerde vetreductie per sessie
De nieuwe cryolipolysemethode zorgt voor de vermindering van BMI en vet
een significante gewichtsafname én gewichtsbehoud Elke probleemzone kan
doelgericht worden behandeld De resultaten zijn opmerkelijk reeds na de eerste
behandeling en zeker in combinatie met het Bodyshock gamma van Mesoestetic

nieuwe exemplaren De formule bevat
ook een appelstamcelextract dat de
gezonde huidcellen beschermt Zo
ziet je huid er niet alleen jonger uit ze
gedraagt zich ook als een jongere huid
Info 052 46 35 90

Pharma Group In de Benelux exclusief verdeeld door Aesthetic Solutions
Info 0475 57 65 86 of 02 880 30 03

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

