(BRUIDS)MAKE-UP

THERMO FYSISCHE METHODE

POWERSLIM

De hoge, longlasting kwaliteit van Arabesque zorgt voor een professioneel resultaat, voor vrouwen die hun natuurlijke vrouwelijkheid
willen benadrukken. De uitgebreide collectie is niet op dieren getest.

TFM: EXTRA INTENSIEF SPORTEN

NIET MINDER, MAAR ANDERS ETEN!

U kunt bij ons in de salon sporten in onze verwarmde TFM warmtecabine. Sporten in deze cabine waarin het 38˚C is, stimuleert de
doorbloeding, is goed voor de algehele vetverbranding en verstevigt de
spieren terwijl het tegelijkertijd spierpijn voorkomt.

PowerSlim is een door diëtisten ontwikkeld afslankprogramma dat erop
gericht is om uw streefgewicht te behalen én te behouden. Hierbij wordt
altijd uitgegaan van de laatste wetenschappelijke inzichten. De ervaren
diëtisten van PowerSlim kennen de bekende obstakels maar al te goed.
Met hun kennis en jarenlange ervaring hebben zij het PowerSlim programma ontwikkeld. PowerSlim is géén dieet. Het is een manier van leven
waarbij je niet mínder gaat eten, maar ánders leert eten en dit onder
onze langdurige, persoonlijke begeleiding.

Dag make-up			
Feest make-up			

€ 24,95
€ 29,95

Bruidsarrangement 1			

€		114,95

Bruidsarrangement 2 			

€ 74,45

Gezichtsbehandeling ca. 45 min, proefmake-up, bruidsmake-up.
Proefmake-up, bruidsmake-up.

Doordat het sporten in de cabine lekker intensief is, bespaart u tijd.
30 minuten sporten in de cabine, staat gelijk aan 1,5 uur fitnessen.

ZONNEBANK
Onze zonnebank van het merk Alisun is uitgerust met een extra
gezichtsbruiner en ventilator. Wij zullen na beoordeling van uw huid
adviseren hoeveel minuten raadzaam voor u zijn. Door van te voren
en na afloop gebruik te maken van verzorgingsproducten van Australian Gold, krijgt uw huid een diepe bruining, houdt uw huid de kleur
langer vast en gaat u huidveroudering tegen.

Los		
Tienrittenkaart

Wij begeleiden het sporten in de cabine intensief. U krijgt oefeningen
passend bij uw lichaam en uw wensen, en we houden rekening met evt.
blessures (waarvoor sporten in een warme omgeving zeer heilzaam kan
zijn).

15 min.
10 x 15 min.

8 x TFM
12 x TFM
20 x TFM

8 x 30 min.
12 x 30 min.
20 x 30 min.

€ 60,00
€ 80,00
€ 120,00

De beslissing om af te gaan vallen, is een hele stap. Met PowerSlim valt u
snel en veilig af, en is het resultaat van uw geld en inspanningen blijvend.
Het programma is eenvoudig in te passen in uw dagelijks leven. Het
programma kent 3 fases, die elk 6 eetmomenten per dag bevatten:
Van afvallen, via de overgangsfase, naar een stabiel en vitaal leven.
Bij het programma horen met name in de eerste 2 fases ook producten
uit het ruime assortiment van PowerSlim. Dit zijn producten van
superieure kwaliteit, met veel eiwit, gezoet met stevia-extract en
verrijkt met kalium, chroom en de prebiotische vezel inuline.
In de tweede en derde fase wordt het gebruik van de PowerSlim
producten weer afgebouwd naar normale voeding.

Intakegesprek

€ 9,45
€ 84,95

ca. 60 min.

Gratis!

Beauty & Lifestyle
Burggraaf 4
4231 ZJ Meerkerk
Tel. 06-11836975
info@beauty-lifestyle.nl
www.beauty-lifestyle.nl
Openingstijden
Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend op afspraak.

PERMANENT ONTHAREN
Door middel van lichtflitsen kunnen we uw huid semi-permanent
ontharen. Het licht gaat via het pigment van de haren die zich in het
juiste groeistadium begeven naar het haarzakje en vernietigt deze
haarzakjes. De haren vallen na ± 2 weken vanzelf uit.
De behandeling is vrijwel pijnloos, en dient gemiddeld 8 - 10 keer
herhaald te worden, om zo alle haren in het juiste groeistadium te
kunnen behandelen.

Bovenlip of kin 			
Bovenlip en kin 			
Bovenlip/kin en hals/gezicht 			
Oksels 			
Bikinilijn 			
Oksels en bikinilijn 			
Onderarmen incl. elleboog 			
Onderbenen incl. knie 			
Onder - en bovenbenen 			
Rug 				

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
30,00
45,00
40,00
50,00
75,00
50,00
100,00
140,00
100,00

Voor andere zones en combiprijzen kunt u contact opnemen.

SPIERSTIMULATIE
LEKKER IN BEWEGING

PRIJSLIJST BEAUTY & LIFESTYLE

Tijdens deze behandeling wordt uw huid voorzien van natte pads, waardoor het apparaat elektrische impulsen stuurt naar de spieren en de
spieren samentrekken. De contracties zijn vergelijkbaar met het intensief
beoefenen van een sport, maar kost geen inspanning.
Net als bij regulier sporten worden een warming-up en cooling down
ingebouwd. Zo kunt u de elektrostimulatiebehandeling geheel ontspannen en zonder blessures ondergaan.
Binnen enkele behandelingen ziet u al resultaat op het gebied van:
afslanken, figuurcorrectie, vermindering van cellulite en spierversteviging.

Los				
Tienrittenkaart 			

€ 35,00
€ 319,00

COSMETISCH ARTS

Van gezichtsbehandeling tot pedicure of een complete
ontspanningsmassage, alles is mogelijk bij Beauty & Lifestyle.
Staat uw gewenste behandeling niet op deze prijslijst?
Informeer dan gerust naar de mogelijkheden.

Wij bieden onze klanten eens in de zoveel tijd de gelegenheid om
bij ons in de salon gezien te worden door een cosmetisch arts. De
zeer kundige en ervaren arts van Mooi Medisch Sportief maakt o.a.
gebruik van fillers en botox en geeft advies over medisch-cosmetische
behandelingen.
Na een uitgebreide intake kan worden overgegaan tot behandeling
van o.a.: migraine en hoofdpijn; wallen en donkere kringen; ingevallen
wangen; lippen; neusliplijn; afhangende mondhoeken; liquid facelift;
neuscorrectie; knarsetanden; kaaklijn; handen; fronsrimpels; voorhoofrimpels; lijntje op de neus; kraaienpootjes; putjes in de kin;
overmatig transpireren en holle slapen.

Indien u verhinderd bent voor een gereserveerde behandeling,
kunt u de afspraak tot 24 uur van te voren telefonisch kosteloos afzeggen (niet per mail, sms of app). Anders zijn wij
genoodzaakt 75% van de prijs in rekening te brengen.

Wij werken enkel op afspraak, dus neem nu contact met
ons op, om uw behandeling in te plannen. U kunt ons
bereiken via ons email-adres: info@beauty-lifestyle.nl of
ons telefoonnummer: 06-11836975.
Sabrine Suvaal-De Groot en het team,
Beauty & Lifestyle

