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YOU’RE
PRETTY SPECIAL
Onze missie:
Jou coachen naar een fitte energieke jij!
Jij bent uniek en verdient een persoonlijke aanpak.
Blijf niet wachten en hopen tot er iets gebeurt.
Zet vandaag nog de eerste stap.

Voor iedereen die …
zich fit en energiek wil voelen
op zoek is naar een gezonde manier om kilo’s af te vallen
op zoek is naar een momentje me-time in een gezellige sfeer
vol zelfvertrouwen in het leven wil staan

OPENINGSUREN
Maandag 			
Dinsdag 			
Woensdag 			
Donderdag			
Vrijdag 			
Zaterdag 			

9u – 18u
13u – 21u voormiddag op afspraak
gesloten
9u – 21u
9u – 12u namiddag op afspraak
9u – 12u namiddag op afspraak

Zon- en feestdagen gesloten | Wellness van ma-za op afspraak
Lukken de vaste momenten niet om langs te komen?
Geef ons zeker een seintje!

Voor acties en weetjes

volg ons op onze facebookpagina Afrodite BodyBalance
of insta @afroditebodybalance

R E S TA RT
Een voedingstraject mét coaching! Enkel en alleen met gezonde voeding
(lees: geen vervangmaaltijden of shakes).
Samen gaan we op zoek naar wat goed en minder goed werkt voor jouw lichaam.
Restart is zoveel meer dan een dieet, omdat jij je eigen coach wordt, waardoor je
levenslang van een gezonder lichaam kan genieten en tegelijkertijd ook van lekker eten
en een glaasje!
Fase 1. Ontgifting.
De eerste fase is de ontgiftingsfase, waarbij je lichaam
herstelt. In deze fase worden een aantal voedingsingrediënten
weggelaten. Zo gun je je maag en darmen rust. Je neemt
hier elke ochtend het voedingssupplement in en eet alleen
lichte voeding, zodat beide organen zich kunnen herstellen.
Je lichaam ontdoet zich tijdens deze ontgiftingsfase van
afvalstoffen. Het zuivert zich, wat noodzakelijk is voor een
goed werkend metabolisme.
Fase 2. Stabiliseren
De tweede fase is de zoekfase. We laten het voedingssupplement
nu achterwege en introduceren opnieuw bepaalde
voedingsstoffen. Zo kunnen we telkens kijken hoe je lichaam
daar op reageert en ontdek je welke voedingsstoffen je nodig
hebt om een stabiel gewicht te behouden en welke je beter
van je boodschappenlijstje schrapt. Hoe lang deze zoektocht
duurt, is afhankelijk van jouw specifieke wensen. Maar het
resultaat loont!

Fase 3. Gewicht behouden
De derde fase is de leeffase. Samen
met je mentor bedenk je een
realistisch plan dat je ook na Restart
een stabiel gewicht garandeert.
Je hebt je nu ontpopt tot je eigen
mentor en weet perfect wat voor je
werkt en wat niet. Een feestje waar
een glaasje en een hapje bij hoort?
Geen probleem, jij weet nu perfect
hoe dit te balanseren!
Toch nog eens wat feedback of
wat raad nodig? Wij blijven steeds
voor je paraat staan wanneer je
hier nood aan hebt.
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LPG ENDERMOLOGIE®

Cellulite killer!

NIEUW
bij Afrodite

Een echte fitness voor je huid!

LPG ENDERMOLOGIE® CELLU M6 ALLIANCE

wetenschappelijk onderbouwd, NIEUWSTE generatie!

Huidverslapping, cellulite, hardnekkige rondingen, vetophoping of vocht. We
hebben allemaal wel een lichaamsdeel waar afslanken niet goed lukt of een
probleemzone die bestand lijkt te zijn tegen elke vorm van sport of dieet. Zelfs de
meest slanke personen of sportievelingen onder ons worden hiermee getroffen.
De endermologie® behandeling is speciaal door LPG ontwikkeld voor celstimulatie.
De onderhuidse cellen worden gestimuleerd om vetten vrij te geven en collageen aan te
maken.

HOE WERKT DIT?
In een bodysuit krijg je een massage dat wordt uitgevoerd met het Cellu m6 allianceapparaat. Dit toestel kneedt de probleemzones d.m.v. verschillende roterende cilinders.
De huid wordt strakker, plaatselijk vet verbrandt en cellulite vermindert. Vetophopingen
worden door een natuurlijk proces afgebroken, de huid wordt steviger en gezonder door
de aanmaak van collageen.
100% natuurlijk! Een behandeling op maat, aangepast aan jouw figuur, werkt enorm
relaxerend. Je kan verschillende zones naar wens combineren: armen, rug, taille, buik,
rijbroek, billen, benen, knieën, enkels.
•
•
•
•

Small treatment 1 beurt € 40
Small treatment 10 beurten € 375
Full treatment 1 beurt € 60
Full treatment 10 beurten € 550

Keuze afhankelijk van aantal te behandelen zones.
Je eigen endermowearpakje € 25 eenmaal of leenpakje ter beschikking.

EEN

BOOST

VOOR DE
VETVERBRANDING!

BODYSCULPTOR
BodySculptor is een medisch bewezen afslankmethode dat draait rond het stimuleren
van de natuurlijke vetverbranding.

HOE WERKT DIT?
Je ligt in een speciaal pak dat op je benen, buik, armen en nek gaat inwerken. Enerzijds
zorgen lage frequentiegolven voor een betere werking van de gladde spieren. Het doel is
om de natuurlijke vetverbranding opnieuw te stimuleren en te trainen. Anderzijds wordt
er lucht geblazen in het pak, door deze vorm van lymfedrainage kan het lichaam nog
makkelijker vetzuren, afvalstoffen en vocht afvoeren. Naast centimeterverlies is er ook
een duidelijk impact op het niveau van de huid en vermindering van cellulite.
Geniet 30min lang van een deugddoende massage en de heilzame effecten van deze
therapie! Per sessie een verbruik van 650 kcal.
Geschikt voor iedereen! Je hebt overgewicht en wil een nieuwe levenstijl of je bent
op zoek naar versteviging en verfijning van het silhouet en huid. Ook ideaal bij mensen
met een vertraagd metabolisme ten gevolge van meerdere diëten.
•
•
•

Startabonnement 12 beurten €595
Bijkomend abonnement 12 beurten €470
Clubkaart BodySculptor (na 1ste en 2e kuur) 20 beurten €520

Work that body!
SLIMCAB
Oefeningen in verwarmde infraroodcabines laten de spiermassa verstevigen en de
vetmassa verminderen. De hand- en voetlussen met tegengewicht zorgen ervoor dat je
afvalt op de gewenste plaatsen. Persoonlijke begeleiding en extra tabletbegeleiding.
•
•
•
•

Startabonnement 10 beurten €140
Startabonnement 20 beurten €250
Bijkomend abonnement 10 beurten €120
Bijkomend abonnement 20 beurten €230

HYPOXI
Combinatie van vacuümtherapie
en
lichaamsbeweging
om
doelgericht af te slanken op heupen,
billen en maagstreek. Tijdens het
fietsen op een matig tempo wisselen
vacuüm en compressie elkaar af, vet
zal sneller verbranden en cellulite
verminderen of verdwijnen.
Abonnementen
• 6+1 beurt gratis €185
• 12+3 beurten gratis €370

Gratis intakegesprek en figuuranalyse bij alle behandelingen.
Voedingsadvies en combiabonnementen zijn mogelijk.
Kom vrijblijvend langs op afspraak
voor meer info.
Abonnementen zijn 1 jaar geldig.
Tijdelijke acties zijn beperkt geldig.

B O O S T YO U R H E A LT H

WELLNESS
&
RELAX

Sauna, hamman, bruisbad en relaxerende buitentuin met regendouches en
jacuzzi. Steeds verzorgingsproducten, badlinnen, fruit en water inbegrepen.
Wil je langskomen met meerdere personen? Ben je op zoek naar een ladies
night out, een toffe formule voor kinderparty’s, verwennerij voor de brideto-be, verjaardag of gewoon een romantisch uitje? Contacteer ons voor een
aangepaste formule.

Arrangementen
CLASSIC
•
•

Fris water, vers fruitsap en fruit
2u gebruik van privé-wellness

€98 / 2 personen

ROMANTIC

LAZY BREAKFAST
•
•

Uitgebreid ontbijt met vers fruitsap
2,5u gebruik van privé-wellness

•
•
•
•

€158 / 2 personen

€138 / 2 personen

TA PA S R E L A X

SWEET DESSERT
•
•
•

Kaasplank
Fles wijn wit/rood/rose
Extra kaarslicht
3u gebruik van privé-wellness

Zoete zonde
Koffie/thee
2,5u gebruik van privé-wellness

•
•
•

Tapasplank
Fles bubbels
2,5u gebruik van privé-wellness
€138 / 2 personen

€128 / 2 personen
Per bijkomend halfuur €20

