Afslankapparatuur
Firmingbooster
De Firming Booster pakt lokale vetophopingen aan door gebruik te maken van
elektrische schokjes. De Firming Booster combineert ultrasoon therapie,
elektrotherapie, infraroodtherapie en vibratiemassage voor een natuurlijke
figuurcorrectie van lokale vetophoping met versteviging van borsten en billen.
De combinatie therapeutisch infrarood en elektrotherapie lost een deel van het
vet en het water op onder de huid. Uw huid wordt strakker.
Interslim
De Interslim stimuleert de spieren door middel van elektrotherapie: spieren
worden geactiveerd om het vet rond de spieren te verbranden en de afvalstoffen
te verwijderen. Geschikt voor plaatselijk afslanken en plaatselijk verstevigen van
de spieren. Een behandeling komt overeen met 1000 sit‐ups per 25 minuten. Bij
Interslim worden er op de huid elektroden aangebracht die de spieren stimuleren
zodat je na 30 minuten hetzelfde resultaat krijgt als na 2 uur fitness. Dankzij de
combinatie met infrarood licht heeft Interslim ook een verstevigend effect op de
huid.

Lymfepress
Lymfedrainage is een hele rustige en zachte massagetechniek. Opvallend is dat er
voor wat betreft lymfedrainage, vooral gewerkt wordt met een drukfase en een
drukloze fase. De drukfase zorgt voor voldoende opening van de kleinste
lymfevaatjes vlak onder de huid, die met een soort verschuifbare klepjes zijn
afgesloten. Hierdoor kan de lymfe in het lymfevat komen. De drukloze fase
geeftde lymfevaatjes weer de gelegenheid zich te sluiten, waarna de lymfe verder
kan worden afgevoerd.Met de lymfe kunnen tevens de afvalstoffen uit het
weefsel worden verwijderd.

Gebruikt 1 apparaat 30 minuten per keer
Gebruik 1 apparaat 10 keer
Gebruik 2 apparaten 60 minuten per keer
Gebruik 2 apparaten 60 minuten 10 keer

€15,00
€135,00
€27,50
€247,50

Vacustep
Je beweegt +/‐ 30 minuutjes in een cabine waar de lucht uit wordt weggezogen.
Je stapt heel rustig, wandeltempo, de hartslag gaat slechts licht omhoog. Door
deze onderdruk worden de kleine bloedvaatjes in de huid en in het vetweefsel van
de buik, billen en benen, geopend. Door regelmatig de Vacu Step te gebruiken
gaan deze bloedvaatjes beter open blijven. Ze gaan zelfs sterker ingroeien in de
weefsels. Zo wordt het opgestapelde vet in de probleemzones nu wel goed
doorbloed en kun je eindelijk ook op deze plaatsen centimeters verliezen. Op je
voeding letten blijft echter belangrijk.
Het voedingsadvies in combinatie met de Vacu Step training zorgt de eerste 10
keer voor het leeg maken van passieve vetcellen, en het begin van het activeren
van deze cellen. De tweede 10 keer haalt het nog meer vet uit deze cellen en zorgt
ervoor dat deze cellen nog actiever worden zodat ze een minder hoeveelheid vet
opnemen. Als dit eenmaal gebeurd kan het snel gaan. 2 Kg op de juiste plaatsen
verliezen kan 1 tot 2 kledingmaten verschil maken. Het is mogelijk dat u meerdere
kuren achter elkaar nodig heeft voor het beoogde resultaat. Daarna adviseren wij
u één à twee keer per week een Vacu Step training, zodat u lang plezier houdt van
het resultaat van de Vacu Step trainingen.
30 minuten per keer
€10,00
30 minuten per 10 keer
€90,00
30 minuten per 20 keer
€170,00
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