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WELLNESS VOOR
HANDEN EN VOETEN
onder de vorm van een spa-manicure of spa-pedicure

Spa-manicure: beginnend met het weken van
de handen in een speciaal vitaminebadje.
Aansluitend de mini-manicure waarbij velletjes
verwijderd worden, de nagelr iemen
achteruitgeduwd worden en de nagels gevijld
worden.
Na de mini-manicure neemt de klant plaats in
de behandelzetel. Een drankje wordt in
handbereik gezet, de lichten worden gedimd,
k a a r s j e s  w o r d e n  a a n gest oken ,  h e t
aromatherapietoestel wordt in gang gezet en
aangepaste sfeermuziek wordt opgezet.
Vervolgens krijgen zowel de onderarm als de
hand een subtiele scrubbeurt. Na alle dode
huidcellen verwijderd te hebben, wordt de
massagekaars erbij gehaald om de eigenlijke
massagetechnieken toe te passen. Beurtelings
maak ik ook gebruik van hotstone-stenen. Ook
deze techniek is erg geliefd vanwege de
weldadige warmte en de gunst ige,
ontspannende invloed op de spieren.
Na de massage is het tijd om de hand in het
opgewarmde paraffinebad te dompelen.
Gedurende 10 minuten blijft de hand
omwikkeld in een daarvoor speciaal voorziene
handschoen. Eenmaal de wax verwijderd
wordt, voelt de hand weliswaar poedelzacht
aan. Een weldadig gevoel dat nog lang blijft
nazinderen… De klant keert dan ook heel relaxt
naar huis.

Bij de spa-pedicure gaat het er nagenoeg op
dezelfde manier aan toe. Er wordt gestart met
een stimulerend voetenbad. Aansluitend gebeurt
de cosmetische pedicure (niet te verwarren met
een medische pedicure!) waarbij velletjes
verwi jd erd  w o r d e n ,  d e  n age l r iemen
achteruitgeduwd worden en de nagels gevijld
worden. Tevens wordt de eeltvorming
aangepakt.
Na de mini-pedicure neemt de klant plaats in de
behandelzetel. Alle volgende stappen om de
juiste sfeer te creëren zijn identiek als die bij de
mini-manicure.
Hier krijgt het onderbeen en ook de voet een
subtiele peeling. Na de verwijderde dode
huidcellen is het tijd voor de effleurages met
behulp van de massagekaars. Ook hier worden
hotstone-stenen gebruikt.
Na de massage wordt de voet ondergedompeld
in het opgewarmde voetenparaffinebad.
10 minuten lang zit de voet - omhuld met  wax –
in een speciale voetenhandschoen. Ook hier
wordt de wax afgerold en voelen zowel
onderbeen als voet zijdezacht aan en dit voor
een lange tijd...



Klanten kunnen ook opteren voor deelbehandelingen
van de wellnessbehandeling op zich. 



GELISH OP VINGER- EN
TEENNAGELS
Er wordt gewerkt met de producten van het
merk Harmony. De voordelen van gelish:  ‘s
werelds nr. 1 soak off gel-nagellak; dun en
duurzaam; scheurt niet, breekt niet, pelt niet af;
verstevigt en bevordert de groei van de
natuurlijke nagel; 21 dagen perfect-uitziende
nagels; afweekbaar in 10 minuten (zonder
hiervoor een freesmachien te hoeven
gebruiken!).
Voorafgegaan aan het plaatsen van gelish wordt
er respectievelijk een mini-manicure of een
cosmetische pedicure ( is verschillend van een
medische pedicure!) uitgevoerd. Na de gelish
(waarbij de nagels één voor één gedurende 30
seconden onder de led-lamp gaan) worden de
nagelriemen eens goed ingesmeerd met een
geurige en tevens voedende nagelriemolie. Als
ultieme afwerking wordt er een luxe hand- of
voetcrème aangebracht.
Soorten gelish: Als het louter gaat om broze
en/of gescheurde nagels te behandelen,
schakelen we de producten van vitagel in, meer
bepaald de vitagel strenghtening of de vitagel
recovery. Beide producten zijn kleurloos.

Voorts geef ik de klanten ofwel een French look,
ofwel een French colour of  een full colour. Voor
nailart kunt u ook bij mij terecht, evenals voor
nageltipverlenging.





WELLNESSMASSAGES
Total Bodymassage
Een u itvoer ige,  puur ontspannende
lichaamsmassage waarbij ik subtiel geurige
amandelolie gebruik. Achteraf voel je je als
herboren!

Kruidenstempelmassage
Deze massage is oosters van oorsprong, doch
aangepast aan de behoeften van de westerse
mens. Behalve een zuiveringsbehandeling voor
de huid is dit ook een zeer ontspannende
massage, dankzij de toegevoegde warmte van
de stempels en de heerlijke geuren die de
kruiden verspreiden.
Kortom, Kruidenstempelmassage brengt
ontspanning, welzijn en genot en heeft een
ontgiftende en vitaliserende werking op
lichaam en geest.

Hot Stone massage
Bij deze massage wordt gewerkt met stenen die
opgewarmd worden tot een temperatuur van
ongeveer 50 graden. De warmte afkomstig van
de stenen geeft een diepe relaxatie, terwijl het
gewicht van de stenen een druk doet ontstaan
dat een “stretching effect” heeft op de spieren.

Hot Chocolate massage
De Hot Chocolate massage is een behandeling
waarbij zacht gemasseerd wordt met warme,
vloeibare cacao-olie die de huid rijkelijk voedt en
verzacht. Daarbovenop heeft de behandeling
zelfs een anti-verouderende werking en  de
oppeppende eigenschappen van chocolade
zorgen er bovendien voor dat de klant na de
massage op wolkjes loopt…



W e l l n e s s a r r a n g e m e n t e n

In mijn studiootje kan u een keuze maken

uit een aantal formules waarbij ik u danig

in de watten leg. Heeft u nood aan een

extra boost, aarzel dan vooral niet en

boek je arrangement of geef er eentje

cadeau!

Samudra massage (Lomi Lomi)
De Samudra massage is een prachtige
massagevorm waarbij  hoofdzakeli jk 
voorarmen en ellebogen gebruikt worden
om het volledige lichaam te behandelen.

file:///F|/documenten/Documents/DATA/Lies/Prijslijst%2020140730%20gecombineerd.pdf


SPORTVERZORGING
Sportmassages
Deze massages hebben een drieledig doel:
- preparatief: de sporter klaarmaken voor zijn
specifieke sportprestatie
- preventief: via massages vermijden dat de
sporter zich kwetst bij de sportbeoefening
- curatief: na de sportprestatie het herstel
bevorderen
met als duidelijke restrictie dat de
sportverzorger enkel werkt (mag werken) met
gezonde sporters.

Sportvoedingsadvies
De sporter krijgt advies om op een
verantwoorde manier te eten en drinken met
het oog op een optimale voorbereiding,
prestatie en recuperatie bij sportprestaties.

Kinesiotaping
Kinesiotaping is een techniek, gebaseerd op het
natuurlijke genezingsproces van het lichaam. De
ideale manier om spieren, zenuwen en organen
op een totaal nieuwe manier te behandelen.

Deze therapeutische tapemethode wordt
gebruikt bij verschillende aandoeningen van het
bewegingsapparaat. Het is een populaire
techniek in sportmiddens.

Deep tissue massage
Deze massage is van therapeutische aard en een
vrij intensieve behandeling, die gericht is op het
verbeteren van (chronische) pijnklachten. Bij
deep tissue massage wordt vooral gekeken naar
de klacht die kan ontstaan zijn door
overbelasting, verkeerde houding, trauma...
Klachten worden door verschillende technieken
zoals stretchen, triggerpoints en diepe massage
met de elleboog, onderarm, vingergewrichten en
handpalmen verholpen.



HERBALIFE
Het bedrijf ‘Herbalife’ werd in Amerika
opgericht door Mark Hughes in het jaar 1980.
Bij ons in België zijn de producten sinds 1994 te
verkrijgen. Ondertussen zijn de producten in
een  90-tal landen in omloop en dit na het
succesvol doorstaan hebben van hele strenge
voedselcontroles en megadosissenwetten.
Het succes van ‘Herbalife’ zit hem in het feit dat
een heel team van wetenschappers zich over
elk mogelijk aspect van het menselijk lichaam
buigt en uitdoktert welk product voor welke
aandoening het beste in aanmerking komt. Dit
team van wetenschappers wordt onder meer
versterkt door de kennis van een voormalig
Nobelprijswinnaar voor geneeskunde, met
name dokter Ignarro.
Let wel, geen enkel product claimt gelijk welke
medische aandoening weg te werken!!!! De
Herbalifeproducten dienen enkel als aanvulling
op een gezonde levensstijl!
Herbalifeverdeler kan je niet zomaar worden. Je
volgt er wel degelijk opleidingen voor, zowel op
nationaal als op internationaal vlak.
Herbalifedistributeurs gaan dan ook prat op het
Extravaganzacongres dat eenmaal per jaar
plaatsgrijpt en waarbij ze het hele weekend
door getraind worden door het topteam van
wetenschappers (inclusief de voormalig
Nobelprijswinnaar voor geneeskunde!) binnen
Herbalife.

Herbalife werkt volgens verschillende pijlers. Het
is erop gericht mensen bewuster te maken rond
het gebruik van gezonde voeding en dit zowel
voor inwendig als voor uitwendig gebruik. De
pijlers zijn de volgende:  gezond ontbijt,
afslanken en aankomen; energie (teveel of te
weinig); vitaal ouder worden + andere
voedingssupplementen, sportvoeding (voor de
gelegenheids- of voor de topsporter) en
huidverzorging.
Het spreekt dan ook voor zich dat ik – 
Herbalifedistributeur zijnde - in mijn salon de
weldadige huidverzorgingsproducten van het
gamma Herbalife gebruik. Voor allergische
reacties op de producten hoef zelfs ik (als
eczeempatiënte) niet te vrezen want elk artikel
is samengesteld op basis van aloë vera, is
volledig parabeenvrij én bovendien ook
dierproefvrij!
Mijn vroeger genoten opleiding van
maatschappelijk assistente is nooit ver weg als
het erop aankomt mensen juist advies te
verschaffen. Dit advies geef ik zowel in een één-
tot-één gesprek als in groepsverband
(workshops genaamd).



Bij beide mogelijkheden maak ik, wat de uitleg over de inwendige voeding betreft, gebruik van een
diavoorstelling en presentatie, aangevuld met degustatiemomenten en een ‘bodyscan’ (die uw
persoonlijke gezondheidstoestand evalueert).
Voor de workshop gelaatsverzorging wordt elk gelaats- en huidverzorgingsproduct uitgeprobeerd.
Belangrijk om weten is dat elk gesprek en elke workshop geheel gratis is. Als mensen willen opstarten,
betalen ze enkel voor de producten en niet voor de begeleiding! Dit concept hoort gewoon bij de
dienstverlening!
Ikzelf doe er nog een aardigheidje bovenop door met een getrouwheidsklantenkaart te werken!



Jouw zaakvoerster Lies

VICTORIA
JUWELENDEMONSTRATIES

Nodig uw familie, kennissen, vrienden en
vriendinnen uit en word Victoria gastvrouw. Ik, als
Victoria-consulente, verzorg de demonstratie en
presenteer jullie allen een unieke, eigentijdse en
kwalitatief zeer hoogstaande collectie.
U, als gastvrouw, geniet talloze voordelen bij dit
initiatief! Let wel, tijdig reserveren is
noodzakelijk! Vraag gerust verdere info!


