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AFSLANKING VERSTEVIGING

NEWS

BEACIIPROOF BODY
De vijand van elke vrouw bestrijden vraagt om daadkrachtige
wapens Daarom liet AHAVA zich voor zijn Mineral Body Shaper
inspireren door het strand zelf Deze eerste anti cellulite

AHAVA

DEL MINERAL GAINANT
POUR IE CORPS
ANTl CAWTONS

behandeling van het merk bevat krachtige Dode Zee mineralen
in een concentraat van maar liefst 79 5 procent die je met een

rollerball massage applicator aanbrengt om de cellulite gevoelige
huid te draineren De Dunaliella Salina alg uit de Dode Zee
een natuurlijk krachtige anti oxidant maakt de huid gladder en
beschermt tegen vrije radicalen Uiterst makkelijk in gebruik
Info 016 65 90 82

HET KRACHTIGSTE

CRYOTHERAPIETOESTEL
Na de experimenten met infrarood en koudebehandelingen 20
van de voorbije jaren maakt de ARCTIK21 zijn opwachting in de
wereld van de schoonheidsverzorging De combinatie van beide
technieken levert immers nog betere resultaten op Door middel
van een thermische schok iaat men de lichaamstemperatuur
dalen en komt de eliminatie van onderhuids vet op gang De

methode is erg doeltreffend tegen cellulitis pijnloos en definitief
bovendien Het toestel corrigeert het figuur op onnavolgbare
wijze reeds na een eerste sessie van 15 minuten slinkt de

vetlaag 4 è 6 cm Reken 30 minuten voor twee zones
Info 0475 23 43 02

GEZONDE SNACKS
Ben jij een fervent sporter Gaat er geen week voorbij waarin je
niet gaat joggen of in de fitness te vinden bent Wie zijn spieren
voedt wordt beloond niet alleen kan je pronken met een beter
figuur je geniet ook van een hogere stofwisseling en je bent
sterker Om tijdens het sporten je energie op peil te houden
zijn er de Healthy Snacks van LIGNAViTA Dankzij een optimale
aanvoer van eiwitten zorgen zij voor een energiek gevoel een
goede stofwisseling en de nodige ondersteuning van je spieren
Snacks als Caramel delight Speculoos Amandel pistache

Kokosnoot crunch Appel yoghurt Cranberry granaatappel
geven een verzadigd gevoel en zijn arm aan koolhydraten en suikers
Bovendien zijn de handige verpakkingen ideaal voor in je sporttas
Info 01176 85 90
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