SCHOONHEID IS HOE JIJ HET VOELT!
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Wij zijn Henny & Kitty, gediplomeerde, gemotiveerde en gepassioneerde coaches.
Wij helpen u graag persoonlijk naar uw droomfiguur.
Alles al geprobeerd? En niets werkt! Dan ben u nog niet bij bodykuur geweest.
Afslanken, plaatselijke figuurcorrectie en huidverbetering.
Bereik je nooit door enkel 1 probleem aan te pakken.
Dit omvat een breed scala aan factoren.
Zoals je voeding, beweging, mentale gemoedstoestand, omgeving, genetisch,
beroep, gezondheid .....
Daarom zijn we gespecialiseerd zowel in voeding algemeen, personal training EMS,
kindervoeding, proteïne en lifecoach.
Door deze kennis samen te bundelen en toe te passen met ons enorm aanbod aan
toestellen en apparatuur heb je gegarandeerd resultaat en krijgt je niet enkel
fysiek een verjonging maar ook geestelijk.
Ik heb zelf 3 kinderen en een zaak dus ik ben in alle kuren altijd gaan kijken naar
tijdbesparend en maximaal aan resultaat.
Bovendien voor de sporters krijgt u altijd een tussenkomst mutualiteit!
Vraag hier naar.
Like en volg ons op

@bodykuur voor nieuwe acties!

FIRMING BOOSTER
Anti-aging

Anti-aging

Relax

De Firming Booster zorgt in combinatie metAFSLANKEN
elektrotherapie,
therapeutisch
GEZONDHEID
infrarood, ultrasoontherapie en vibratiemassage voor een natuurlijke
figuurcorrectie.
De Firming Booster ondersteunt de vetverbranding en werkt verzachtend
bij spierpijn, reuma, artrose en fibromyalgie. De kleurentherapie zorgt
voor een positieve invloed op het geestelijk en lichamelijk welzijn.

De Firming Booster heeft een
combinatie van therapieën.

✓ Versteviging van borsten en
billen.

✓Natuurlijke figuurcorrectie.
✓Plaatselijk afvallen.
✓Verzachtend bij reuma, spierpijn, artrose en fibromyalgie.

✓Lokaal afslanken
✓Lokale spiertraining
✓cm-verlies
✓Anti-cellulite

30”

Relax

30”

STYLING CAPSULE
Relax

30”

Relax

Ondersteunt de calorieverbranding, stimuleert deAFSLANKEN
stofwisseling
en
GEZONDHEID
verstevigt de huid. De Styling Capsule werkt verzachtend bij spierpijnen,
reuma, artrose en fibromyalgie.
Het geeft een totale ontspanning, het laadt uw batterijen weer op.
Deze behandelmethode is geschikt voor mensen die tegen een burn-out
aan lopen, gespannen zijn, reuma, fybromyalgie, psoriasis en last van
slapeloosheid hebben.
De Styling Capsule zorgt voor een totale ontspanning en voor een intensieve
huidreiniging. De Styling Capsule ontgift en ontslakt het lichaam, ondersteunt de calorieverbranding, stimuleert het gewichtsverlies, verstevigt de
huid en vermindert cellulite, werkt verzachtend bij spierpijnen en reuma en
versterkt het mentale weerstandsvermogen en geeft uw lichaam weer energie.

✓ Ontspanning en energie
✓ Ontgift en ontslakt het lichaam
✓ Ondersteund calorieverbranding
✓ Stimuleert gewichtsverlies
✓ Verstevigd de huid
✓ Verminderd sinaasappelhuid
✓ Verzacht spierpijnen en reuma
✓ Stimuleert stofwisseling
✓ Daling cortisol verminderd
spanning in lichaam en geest
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INTERSLIM
Relax

30”

De Interslim stimuleert en activeert de spieren, hetAFSLANKEN
vetweefsel
en bindweefGEZONDHEID
sel door middel van elektrotherapie en infraroodwarmte.
Een behandeling van 30 minuten komt overeen met 1000 sit-ups.
Ideaal voor een platte buik zónder belasting van de rug.

De therapeutische effecten van
Interslim.

✓ Activatie van de lymfecirculatie
en de doorbloeding

✓ Activatie van de lichaamsspieren
✓ Activatie van de celstofwisseling
✓ Activatie van de collageen en
elastinesynthese

✓ Regeneratie van huidweefsel en
spierweefsel

✓ Eleminatie van ontstekingen
✓ Plaatselijk afslanken
✓ Vermindering van cellulite
✓ 30 min = 1000 sit-ups

Relax
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BIO SLIMMING
Relax

”

45

De Bioslimming body wrap is de revolutionaire lichaamsbehandeling.
AFSLANKEN
Deze body wrap geeft zichtbaar en langdurig resultaat vanaf de eerste
behandeling. Bioslimming onderscheidt zich van de traditionele body
wraps door het gebruik van natuurlijke ingrediënten (zonder Parabenen),
de eenvoudige behandelingsmethode en de uitstekende resultaten.
Daarnaast heeft het een uitstekende hydraterende en huidverstevigende
werking. De Bioslimming body wrap vermindert aanzienlijk cellulitis,
stimuleert gewichtsverlies en verbrandt calorieën. Op unieke wijze gebruikt
Bioslimming beide thermale componenten (koud & warm) in de combinatie
met verschillende plantenextracten, hoge cafeïne concentraties, essentiële
oliën en algen extracten.
“The easiest and most effective Body Wraps on the market”
Dramatically decreases the appearance of cellulite!
before

after 6
bioslimming
wraps

WERKING

✓ Vermindering van cellulitis & centimeters
✓ Versnelt gewichtsverlies
✓ Veroorzaakt lipolyse en vetverbranding in de tweede huidlaag
✓ Elimineert afvalstoffen
✓ Vermindert de zichtbaarheid van spataderen en striae
✓ Voorkomt rode en blauwe spider neavies
✓ Vermindert gevoel van zware benen
✓ Verbetert bloedcirculatie en vetverbranding.
+ Lymfedrainage = extra snel resultaat

Relax

45”

BODYSHOCK
Anti-aging

De ultieme behandeling voor 6 specifieke zones.

AFSLANKEN

De bodyshock behandeling is 100 % aanpasbaar aan jouw wensen;
het werkt op 6 specifieke zones van je lichaam.
1. Benen				4. Armen
2. Buik en taille			
5. Dubbele kin en borsten
3. Bips				
6. Love handles en rugvet
Verander je lichaam waar jij wil! De behandeling vermindert het vetweefsel,
sinaasappelhuid en vochtophoping! Gegarandeerd resultaat!

WERKING

✓ Afslanken
✓ Detox
✓ Hermodellering silhouet
✓ Celvernieuwing
✓ Metabolismeboost
+ styling capsule/lymfedrainage

Anti-aging
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BODYTEC
Anti-aging

Anti-aging
20”

SPORTEN
De elektro-spierstimulatie zorgt ervoor dat alle belangrijke spiergroepen
en
GEZONDHEID
dieper liggende spieren tegelijk intensief en effectief worden getraind.
In korte tijd wordt het spierweefsel opgebouwd, het metabolisme gestimuleerd
en de huid verstevigd. Wordt ook toegepast bij fysiotherapie en revalidatie.
De training is snel, zeer effectief en onder begeleiding van een personal trainer.
Trainen volgens onze methode kan iedereen en kost slechts 20 minuten per
training. De training zorgt voor een snelle en gebalanceerde spieropbouw en
kan afgestemd worden op alle leeftijden en niveaus.

WERKING
✓ Spiergroei (ook na blessures of operaties)
✓ Bevordert kracht/reactievermogen (valpreventie bij senioren)
✓ Stimuleert de stofwisseling/verbranding (van vet)
✓ Verhoogt de conditie/uithoudingsvermogen/vitaliteit
✓ Verbetert de doorbloeding van huid en spieren (huidverbetering)
✓ Bevordert afvoer van afvalstoffen (huidverbetering)
✓ Bevordert goede nachtrust/gevoel van welzijn
✓ Vermindert rugklachten/schouderklachten/spierkrampengaat cellulite te lijf
✓ Verbetert je bewegingsniveau
✓ Vermindert osteoporose
✓ Vermindert spataderen
✓ Verhelpt incontinentie

20”

FLABELOS
10”

SPORTEN
De FLABELOS werkt met een zogenaamd pivotal systeem,
GEEN trilbewegingen,
AFSLANKEN
GEZONDHEID
maar wel korte, snelle kantelingen van de plaat die ervoor zorgen dat je spieren
30 tot 50 x per minuut samentrekken.
Je verkrijgt niet alleen een stevigere botstructuur, ook zorgt de FLABELOS voor
een betere lenigheid, een verbeterd metabolisme, een beter bloeddoorstroming en een betere aanvoer van zowel zuurstof als essentiële voedingsstoffen.
Met andere woorden: slechts 3 x10 minuten per week volstaan om je fysieke
en mentale fitheid te optimaliseren.
Ook geschikt voor mensen met nek- rugklachten die toch een goede, pijnloze
workout willen.

10 min = 1 uur sporten

WERKING

✓ Versterkt je beenderen
✓ Verbrand vet
✓ Boost je metabolisme
✓ Verhoogt je energie
✓ Versterkt je spieren
✓ Vermindert je cellulitis
✓ Anti aging

10”

SLIMCAB
30”

AFSLANKEN
SPORTEN
GEZONDHEID
De SlimCab is een aangename trainingscabine waarin
u al liggend
een
oefenprogramma afwerkt met spierverstevigende oefeningen in
infraroodlicht.
De cabine wordt verwarmd wat zorgt voor een betere bloedcirculatie,
ontgifting en vetverbranding van het lichaam.
Door de therapeutische infraroodlampen verhoogt de lichaamstemperatuur
en kan deze diep vetreserve bereiken.
Dankzij deze warmte kan je met minimale inspanningen, maximale resultaten
behalen!

WERKING

✓ Snel cm verlies
✓ Gewichtsverlies
✓ Versterking spieren
✓ Vermindering cellulitis
✓ Verbeterde doorbloeding
✓ Ontgifting lichaam
✓ Soepelere gewrichten en spieren

30”

VACUSHAPER
30”

AFSLANKEN
GEZONDHEID
De werking van de vacushaper is ontworpen om vetweefsel
af SPORTEN
te breken
en cellulitis/sinaasappelhuid te bestrijden. Het maakt gebruik van vacuüm
therapie en infrarood, welke het vetverbrandingsproces bevorderd.
Trainen op een loopband in een vacuümcabine leidt tot verbetering van
de bloedcirculatie in de huid en in de dieper gelegen huidlagen van dijen,
zitvlak, taille, heupen en buik, m.a.w. de probleemzones bij vrouwen waar op
natuurlijke wijze vet voorkomt.
Het vacuüm dat ontstaat in de Vacushaper stimuleert het lymfestelsel dat
verantwoordelijk is voor het afvoeren van afvalstoffen en overtollig vocht.
Speciaal voor mensen met rugproblemen en gewrichtsproblemen.

WERKING

✓ 30 min. trainen = -700 kcal
✓ Snelle vetverbranding
✓ Afslanken
✓ Strakkere huid
✓ Figuurcorrectie
✓ Collageenlamp geeft
huidverjonging

✓ Lymfedrainage - afvoer van
afvalstoffen

✓ Afbraak van cellulitis
✓ Ondersteuning van
afweersysteem

✓ Vermindering stress- en
chronische vermoeidheid

✓ Vermindering vochtophoping

30”

FIGUURCOACHING
30”

AFSLANKEN
GEZONDHEID
SPORTEN
De training op de toestellen op matige intensiteit verhoogt
enerzijds
het
zuurstofgehalte in het bloed.
Het therapeutische infrarood licht in combinatie met de licht- en kleuren
therapie zorgen voor een betere doorbloeding van alle onderhuidse
weefsels en spiergroepen.
Hierdoor verhoogt het vermogen van het lichaam om vet af te breken.

WERKING

✓ Verminder vetgehalte door
activering van enzym HSL

✓ Verlaagt cholesterol- en
triglyceride gehalte

✓ Afname in bloeddruk in rust en
tijdens belasting

✓ Toename in breek/trekvastheid
van botweefsel, ligamenten en
pezen

✓ Wapent je tegen winterdepressie
✓ Je slaapt beter
✓ Versnelt het herstel van blessures
✓ Activeert de zuurstoftoevoer naar
het hoofd en verzacht de pijn in
de hals en gehele rug

30 min = 2 uur fitness

30”

RESTART

AFSLANKEN
VOEDING
GEZONDHEID

Restart your life....you only live once!

Wat is Restart? Restart is een voedingsplan dat bestaat uit 3 fases.
Eerst moet het lichaam tot rust komen en gereset worden. Dit gebeurt dmv
een energetische ampul die je lichaam terug in balans brengt op gebied
van emo-eten, honger en vetverbranding en dit in combinatie met gezonde
voeding en coaching.
De 2de fase is een zoektocht. Dit is voor iedereen anders en het doel is hier
ontdekken welke voedingswaren niet geliefd zijn door jouw lichaam.
De 3de fase is leren hoe je kan genieten van al het lekkers in de wereld en
terwijl compenseren om je gewicht en lichaam in balans te houden.

WERKING

✓ Restart zorgt ervoor dat je
lichaam terug in balans komt,
je nee kan zeggen tegen de
overbodige suikers, je leert
omgaan met voeding om je
gewicht te behouden, dat
maag-en darmpproblemen
wegblijven, geen opgeblazen
gevoel meer,.....en natuurlijk
ook het verlies van talrijke
kilo’s.

✓ Dit wordt door de coach ook
opgevolgd op een medische
weegschaal om te controleren
dat je geen spieren verliest,
maar wel vetten.

DE BB SHAKE
De BB shake is niet zomaar een maaltijdshake!

AFSLANKEN
VOEDING
GEZONDHEID

12 vitaminen
11 mineralen
20 aminozuren .
100 % natuurlijk
Belgische top kwaliteit
Makkelijk vol te houden, super resultaat en niet saai!
Er zijn verschillende plannen beschikbaar.
Overleg dit met uw body beauty shake coach.

WERKING

✓ Slank gemakkelijker af
✓ Neem de controle over je snack
gedrag

✓ Hongerremmend
✓ Beter immuniteit
✓ Verhoogde stofwisseling
✓ Soepele gewrichten
✓ Mooi haar en nagels
✓ Meer energie

sha k e
shake slimming

balance

LIGNAVITA

Je hebt het besluit genomen om eindelijk voor eens en voor AFSLANKEN
altijd die
VOEDING
GEZONDHEID
overtollige kilo’s weg te werken? Proficiat! Je hebt de eerste stap gezet
in de goede richting.
We willen, net als jij, dat je een maximaal resultaat behaalt, dat snel zichtbaar
is maar bovendien ook duurzaam!
Bovendien komt voor ons je gezondheid op de eerste plaats!
Het is belangrijk dat je enkel overtollige vetmassa gaat verliezen terwijl de
spiermassa beschermt en gevrijwaard wordt. Een gezonde spiermassa zorgt
namelijk voor een goede stofwisseling. En dat is waar het om draait!

WERKING

✓ Heel simpel.
Het Lignavita voedingsconcept
staat voor weinig suikers en
koolhydraten en evenwichtige
porties eiwitten, plantaardige
vetten, vezels, vitaminen en
mineralen.

✓ Het is een eenvoudig eiwit
dieet waarmee je de overtollige
kilootjes van je afschudt én je
gewicht op peil houdt.

✓ Je rekent voor eens en voor
altijd af met dat vervelende
jojo-effect!

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Om de simpele reden dat iedereen anders is en een andere levenstijl
heeft.
AFSLANKEN
VOEDING
GEZONDHEID
Dus er is niet 1 dieet voor iedereen! En soms wil je opgeven omdat je
omgeving je toch niet snapt.
Afslanken kan heel eenzaam zijn als je geen steun hebt en omdat je geest
altijd zorgt dat je korte termijn een goed gevoel krijgt, geef je al snel op.
En ben je niet enkel teleurgesteld in jezelf, maar ook gewoon nog steeds niet
blij met je lichaam.
Je moet het natuurlijk altijd zelf doen, maar samen is het net is makkelijker.
Waar u tijd tekort komt om uit te zoeken waardoor u niet afslankt, zal ik u
helpen.
Doe het niet alleen, je hebt het al druk genoeg !
Ik help je erop te wijzen dat je ook aan jezelf moet denken !
Slanker zijn is een levenslang gevecht in onze maatschappij, tenzij je laat
coachen! Dan is het een neveneffect!
Uw bodycoach Kitty Goedgezelschap

“VOOR JE LICHAAM
ZORGEN IS
EEN INVESTERING.
JE KRIJGT ER IETS
VOOR TERUG
DAT ONBETAALBAAR IS!”

OPLEIDINGEN

✓ EMS personal training
✓ Lifecoaching
✓ Hypnose
✓ Lignavita starcoach
✓ Afslank coach
✓ Voedingsadvies kinderen

VOORDELEN

Subcutaneous
Fat
Subcutaneous Fat

Visceral Fat Fat
Visceral

VOOR
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Jullie krijgen allebei een extra sessie
bij aankoop van een kuur.
Via naam:

2d
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SPAAR JE SLANK EN STRAK!
Inchecken Facebook/Instagram
1 coin
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Vriendin aanbrengen
3 coins
Doel bereiken
3 coins
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5% KORTING
OP AANKOOP PRODUCTEN & SPRAYTAN

Geldig tijdens een kuur.

Naam:
Datum: Start:
Einde:

✂

Openingsuren:
Ma. 9.00 - 13.00
enkel op afspraak Di. 9.00 - 15.00 / 16.00 - 21.30
Woe. 9.00 - 13.00 / 19.00 - 21.30
Don. 9.00 - 15.00 / 16.00 - 21.30
Vrij. 9.00 - 15.00
Zat. 9.00 - 12.00
Zon- en feestdagen gesloten

Enkel na afspraak omdat we jou alleen de beste zorg willen geven!
GRATIS analyse + try out na afspraak.

BODYKUUR
MIND, BODY & HEALTH CENTER

Theofiel van Cauwenberghslei 15 • 2900 Schoten

Tel. 0477 820 241

WWW.BODYKUUR.BE

