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Een streepje kleur

Licht stimuleert mensen en geeft hen een 

positieve ingesteldheid. Dat ervaart ook 

Ignace Allaeys van Allaeys Led Instru-

ments: “De laatste tijd is er bovendien een 

sterke beweging naar gekleurd licht, om-

dat de verschillende kleuren andere emo-

ties kunnen opwekken. In wellness centra 

verzorgen wij vaak volledige chromo-

therapieruimtes waar de leds constant van 

kleur kunnen veranderen. Zo kan perfect 

ingespeeld worden op de stemming van 

de klant of kan een bepaalde sfeer gecre-

eerd worden.”

Aan leds zijn een heleboel voordelen 

verbonden. Een van de belangrijkste is de 

enorm lange levensduur. Leds die acht tot 

negen uur per dag branden, gaan maar 

liefst twintig jaar mee. Daarnaast zorgen 

leds voor prachtige kleuren, omdat het de 

enige lichtbron is dat geen gebruik maakt 

van een fi lter en bijgevolg inherent licht 

levert. Verder zijn kleine, elegante licht-

armaturen mogelijk, worden de leds niet 

warm en zijn ze niet schadelijk doordat ze 

geen UV- of IR-stralen uitzenden.

Hoewel het bedrijf pas vorig jaar actief 

werd in de wellnesssector, handelt het al 

vier jaar uitsluitend in leds. Zo slagen ze 

erin de meest recente led-technologie toe 

te passen. Vooral het lichtrendement van 

wit licht is daarbij sterk gestegen. “Als dat 

rendement nog iets hoger wordt, dan kan 

men leds ook als functionele verlichting 

gebruiken”, stelt Ignace Allaeys. “Dat is 

momenteel nog niet aan de orde, maar 

lang zal dat niet meer duren.”

Omdat de markt heel wat aanbieders van 

verschillende soorten leds telt, is het van 

groot belang te overwegen welke fabrikant 

je in de arm neemt. “Leds zijn niet 

goedkoop, daarom proberen sommigen 

de prijs op een andere manier te laten 

zakken”, legt Allaeys uit. “Dat doen ze 

bijvoorbeeld door te besparen op de 

behuizing, de elektronica en de draden. 

Doordat leds echter een zeer lange 

levensduur hebben, kunnen deze zaken 

beter ook van een degelijk materiaal zijn. 

Anders gaan je leds wel lang mee, maar 

heb je op andere vlakken misschien 

problemen. Daarnaast is het van immens 

belang dat je een ervaren installateur over 

de vloer krijgt. Leds hebben immers veel 

meer te maken met elektronica dan met 

gewone verlichting.”

Leds komen niet alleen voor als om-

gevingslicht, maar kunnen in een meer 

intense vorm ook gebruikt worden in 

toestellen voor behandelingen. De nieuw-

ste trend is om ook leds te integreren in 

douches en bubbelbaden.

Hier en daar een extra vleugje kleur, het 

kan een mens maar goed doen!

Hoe belangrijk licht is in het leven merk je tijdens donkere 
perioden. Mensen voelen zich neerslachtig, moe, verdrietig, 
depressief,… Wellnesscentra en schoonheidsinstituten die
de ambitie hebben om hun klanten beter te laten voelen, 
kunnen dus maar beter goed nadenken bij hun verlichting.

www.wellness-insight.be
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Kennis huid beperkt
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Hoe goed kennen vrouwen hun huid en wat houdt hen bezig? Waar zijn ze bang voor? Het zijn

eenvoudige vragen, maar toch kunnen de antwoorden voor schoonheidsinstituten heel interessant

zijn. Daar om brengen we jullie graag enkele resultaten van het Centrum voor de Gezonde Huid, een 

initiatief van Vichy.

Al sinds hun ontstaan in 1931 hebben de 

Vichy Laboratiora als belangrijkste missie 

om mannen en vrouwen dagelijks te 

begeleiden en hen te helpen hun huid 

beter te leren kennen en verzorgen. 

Daarom creëerde het bedrijf in 2004 het 

Centrum voor de Gezonde Huid, waar 

men gratis een complete en persoonlijke 

huiddiagnose kan laten uitvoeren.

Voor de dermatoloog start met de huid-

analyse, worden de deelnemers gevraagd 

een vragenlijst in te vullen. In België 

ondervroeg het Centrum voor de Gezonde 

Huid in 2007 op deze manier 768 vrouwen 

met een gemiddelde leeftijd van 39,3 jaar. 

Een eerste vaststelling is dat vrouwen hun 

huid toch niet zo goed kennen. Terwijl 17 

procent dacht een zeer gevoelige huid te 

hebben en 40 procent ervan overtuigd 

was last te hebben van dehydratatie, 

stelden dermatologen vast dat het hier 

ging om respectievelijk 7 procent en 63 

procent.

Zelfs hun huidtype hebben vele vrouwen 

fout. 47 procent schreef zichzelf een 

gemengde huid toe, 9 procent een 

normale huid en 22 procent een droge 

huid. In realiteit bedroegen deze per-

centages 15, 22 en 46 procent. Op de 

vraag wat voor hen het belangrijkste 

verzorgingsproduct is, antwoordde 66 

procent een hydraterend product en 

slechts 29 procent een anti rimpelproduct.

Bij de meest zorgwekkende symptomen 

scoorden sporen van veroudering zoals 

rimpels en pigmentvlekken met 55 procent 

nochtans het best. De tweede plaats ging 

naar onzuiverheden – zwarte puntjes, een 

glimmende huid – met 42 procent. Daarna 

volgde een oncomfortabele en reactieve 

huid met 17 procent.

Met betrekking tot de zon en waar ze 

bang voor zijn, gaf 48 procent van de 

vrouwen aan dat huidkanker krijgen hen 

angst inboezemt. 39 procent is bang 

vroegtijdig te verouderen en 35 procent 

om zonne brand op te lopen. 23 procent 

draagt echter nooit beschermende kledij 

en evenveel vrouwen beschermen hun 

huid slecht in de zon, ongeacht hun 

leeftijd. Als ze geen zonneproduct ge-

bruiken, is dat bij 48 procent omdat ze het 

gewoon vergeten zijn. 13 procent gaf 

echter als reden op dat ze een zonne-

product niet graag gebruiken of het zelfs 

onaangenaam vinden.

Dat het gewicht een heikel punt is, bleek 

uit ook deze enquêtes. Slechts 38 procent 

van de vrouwen zegt tevreden te zijn over 

haar gewicht. 31 procent zou slanker 

willen zijn en 27 procent zou effectief 

gewicht willen verliezen. Toch heeft

slechts 20 procent in de drie maanden 

voorafgaand aan de bevraging een dieet 

gevolgd.

Het Centrum voor de Gezonde Huid

staat regelmatig op beurzen en in 

winkelcentra. Om alles in goede banen te 

leiden, wordt deze maand de website 

www.centrumvoordegezondehuid.be 

gelanceerd. Geïnteresseerden vinden daar 

alle informatie en kunnen zich er in-

schrijven voor de gratis huidanalyse in de 

stad van hun voorkeur. Wie langsgaat, 

krijgt na het persoonlijke advies bovendien 

een tasje met staaltjes van verzorgings-

producten en een armband die de UV-

straling meet cadeau.

Vrouwen

Dermatoloog

Droge huidNormale huidGemengde huidDehydratatieZeer gevoelige
huid
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Egaal bruin met Fake Bake

Voor heel wat mensen is een 

mooi bruin kleurtje belangrijk. 

Consumenten worden zich ech-

ter steeds meer bewust van

de schadelijke en verouderende 

effecten die overvloedige UV-

straling op de huid kunnen ver-

oorzaken. Wie een goed zelf  -

bruinings product zoekt, kan 

te     recht bij Fake Bake.

Fake Bake is in de Verenigde Staten 

geïntroduceerd door de Wives and Girl-

friends (Wag’s) van voetballers. Het is een 

biologisch afbreekbaar product dat geen 

vlekken maakt, geurloos is en geen oranje 

gloed geeft. Bovendien heeft het al heel 

wat awards gewonnen en werd het door 

het gerespecteerde magazine Harpers 

Bazaar uitgeroepen tot de beste zelf-

bruiner. Een heleboel Hollywoodsterren, 

waaronder Madonna en de meiden van 

Girls Aloud, zijn compleet in de wolken.

Het mag dan wel Fake Bake heten, toch 

is er niets nep aan dit zelfbruiningsproduct. 

De exclusieve, gepatenteerde formule 

bevat ingrediënten van de hoogste 

kwaliteit die binden met het natuurlijke 

pigment in de huid. Daarnaast trans-

porteert het dihydroxiaceton (DHA), het 

actieve tanningingrediënt, naar de diepere 

lagen van de huid. Dit staat garant voor 

een egaal bruine kleur die dagenlang 

aanhoudt, zowel op het lichaam als in het 

gelaat.

In de Benelux wordt Fake Bake exclusief 

verdeeld door Karen Sammon, eigenares 

van een eigen Skincare Center in Brussel. 

Voor haar salon testte ze wel twintig 

verschillende merken van zelfbruiners uit. 

Omdat ze zelf afkomstig is van Ierland en 

een bleke huid heeft, kon ze de resultaten 

zeer goed beoordelen. Fake Bake kwam 

voor haar als beste uit de test.

Voor een nog beter resultaat, is een 

driestappenprogramma uitgewerkt. Eerst 

scrubt men het lichaam met Passion Fruit 

Body Scrub, een product met plantaardige 

ingrediënten en Aloe Vera-extracten voor 

een zachte en gladde huid. Daarna brengt 

men de Fake Bake tanning lotion aan over 

het hele lichaam en laat men twintig 

minuten drogen. De volgende ochtend 

neemt men een douche en bespuit men 

het hele lichaam met Skin Smoothie Oil, 

een hydraterende en luxueuze samen-

stelling van plantaardige ingrediënten met 

essentiële oliën om de Fake Bake-kleur 

dieper te laten doordringen in de huid. Zo 

krijgt men een langdurig bruine kleur en 

beschermt men de huid.

Wie weinig tijd heeft, kan gebruik maken 

van de Fake Bake Spray Tan. Hierbij duurt 

een volledige lichaamsbehandeling amper 

zeven minuten. Verder is er ook Fake 

Bake Gold, een variant met een hoger 

percentage aan bruiningsingrediënten en 

met krachtige oxidanten, exclusief voor 

behandelingen in schoonheidsalons. 

Karen Sammon is nog op zoek naar 

dergelijke instituten om zo Fake Bake 

dezelfde bekendheid te geven als in 

Engeland en de VS. Voor meer informatie 

kan je terecht op info@karensammon.be 

of 02 742 02 38.

De Lomilomi massage is niet zomaar een 

ontspannende massage, het kan eerder 

beschouwd worden als een compleet 

helingsritueel. De Hawaïaanse fi losofi e, 

Huna, stelt namelijk harmonie en liefde 

centraal. Het doel van een Lomilomi 

massage is bijgevolg niet alleen het 

activeren en reinigen van het lymfe-

systeem, het stimuleren van de bloeds-

omloop en het behandelen van pijnlijke 

spieren. Op spiritueel niveau laat het de 

ontvanger toe om blokkades op te heffen 

en negatieve emoties te verwerken.

Om dit te bereiken worden dans- en hula-

bewegingen gecombineerd met speci-

fi eke ademhalingsoefeningen. Voor name-

lijk de onderarmen worden gebruikt om 

met lange, ritmische en vloeiende be-

wegingen het hele lichaam te masseren. 

Ook is het de gewoonte om meerdere 

lichaamsdelen tegelijkertijd onder handen 

te nemen of met meer dan één persoon 

de massage te geven. Dit vloeit voort uit 

het feit dat het zeer moeilijk is voor de 

klant om zich op hetzelfde moment op 

alle gebieden te focussen, waardoor een 

diepere relaxatie bekomen wordt. De 

masserende bewegingen doen overigens 

vaak denken aan de zachte, golvende 

bewegingen van de oceaan, een intense 

ervaring van kop tot teen.

Voor heel wat mensen staat Hawaï gelijk aan zon, vakantie en puur 

genieten. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat de Lomilomi 

massage een middel is om zowel fysieke, emotionele als mentale 

stress te verminderen.

Body & Mind: 

Hawaïaanse Lomilomi massage
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Gouden weldaad

Van sommige mensen zegt men wel eens dat ze goud waard zijn. Dit 

kan je in sommige gevallen wel heel letterlijk nemen. Verschillende 

schoonheidinstituten bieden hun klanten namelijk een goudmasker 

dat zorgt voor een gezonde en jeugdige uitstraling.

Behandelingen met goud doen je 

waarschijnlijk denken aan weelderige 

taferelen uit de geschiedenis en dat is 

volkomen terecht. In de traditionele 

Chinese geneeskunde maakte men al 

gebruik van dit edelmetaal. Sinds 1929 

wordt de ontstekingsremmende werking 

van goud met succes toegepast om 

reumatoïde artritis te behandelen. Nu 

baant het schitterende goedje zich 

opnieuw een weg naar de wellnesssector. 

Naast de ontstekingsremmende werking, 

heeft goud nog heel wat andere positieve 

eigenschappen. Het vertraagt de colla-

geen depletie en de afbraak van elastine 

en voorkomt dat de huid gaat doorzakken. 

Ook stimuleert het de celgroei in de 

basaallaag om zo opnieuw gezonde, 

stevige huidcellen te creëren en een 

strakker effect te bekomen. Doordat het 

schadelijke vrije radicalen vernietigt, 

voorkomt dit edelmetaal een vroegtijdige 

veroudering van de huid. Dankzij de 

hydraterende functie van de behandeling 

is de huid bovendien niet alleen helder en 

stralend, maar ook zacht en soepel.

Omdat onzuiverheden huidirritatie en 

huidaandoeningen kunnen veroorzaken, 

is het belangrijk dat met goudfolie van de 

beste kwaliteit gewerkt wordt. Daarom 

gebruikt men 24-karaats bladgoud af-

komstig uit Japan of volledige gezichts-

maskers uit Thailand. Een belangrijke 

indicatie is de soepelheid van het blad-

goud. Hoe zachter, hoe zuiverder. Daar-

naast zijn ook platinamaskers verkrijgbaar. 

Platina vermindert nog meer dan goud de 

oxidatieprocessen in onze huid en heeft 

een positieve invloed op weefselrege-

neratie. Het is dan ook gekend als het 

beste anti-aging bestanddeel.

Voor een goed resultaat moet de huid 

eerst grondig gereinigd worden. Daarna 

worden producten gebruikt om te hydra-

teren en bevochtigen, zodat het goud of 

het platina zich stevig kan vasthechten. Er 

worden ongeveer tien blaadjes bladgoud 

van vier op vier centimeter met een dikte 

van 1 tot 2 micron (0,001 mm tot 0,002 

mm) aangebracht. Dit laat men zo’n 

twintig minuutjes rusten. Eventueel kan 

men mineraalwater met anti-aging stoffen 

en oligo-elementen op de huid vernevelen. 

Als laatste stap wordt het bladgoud in de 

huid gemasseerd met een lotion of crème, 

aangepast aan de behoeften van de klant. 

Centra kunnen dus in combinatie met hun 

eigen salonproducten een goudbehan-

deling aanbieden.

Goudmaskers kunnen reeds aangeboden 

worden vanaf €150,00.

De elektrisch geladen gouddeeltjes gaan 

de huid liften en verstevigen, verminderen 

fi jne lijntjes, rimpels, zonneschade en 

ouderdomsvlekken, voorkomen vroegtij-

dige veroudering en zorgen bovendien 

voor een prachtige glans. Wedden dat je 

klanten zich Cleopatra wanen wanneer ze 

op de behandelingstafel liggen?





Het klantenbestand
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Heb je ooit wel eens op het punt gestaan om alle oud-leden uit je 

databank met klanten te gooien? Stop, niet doen! Niet alleen huidige 

klanten, maar ook oud-leden kunnen je namelijk heel wat extra geld 

opleveren.

Bij bestaande leden ligt het natuurlijk voor 

de hand, je kan hen aanbiedingen sturen 

met aanvullende producten of diensten 

om zo extra aan hen te verdienen. Jammer 

genoeg zien sommige zaakvoerders de 

onschatbare waarde van oud-leden over 

het hoofd. Het speelt namelijk in je 

voordeel dat deze groep je al kent. 

Mensen houden erg graag vast aan 

gewoontes en zullen niet vlug overstappen 

naar een concurrent. Als ze niet meer 

komen, ligt dat aan een al dan niet tijdelijk 

gebrek aan motivatie. Dit kan te wijten zijn 

aan het feit dat ze geen resultaat merken, 

het even te druk hebben of gewoon geen 

plezier meer ervaren in wat ze doen. Het 

mooie is dat ze jouw bedrijf hoe dan ook 

nooit de schuld zullen geven van hun 

gebrek aan motivatie, wel zichzelf.

Toch is enige voorzichtigheid aangewezen 

wanneer je oud-leden gaat contacteren. 

Het stomste dat je kan doen is hen een 

briefje sturen met de boodschap dat je 

hen mist en met de vraag of ze terug lid 

willen worden. Gewoon, omdat jouw 

bedrijf goed is… Dit komt zo 

ongeloofwaardig over dat je net het 

tegenovergestelde zal bereiken, je geeft 

de oud-leden geen enkele geldige reden 

om een terugkeer naar jou te overwegen.

Wat je dan wel kan doen? Misschien heb 

je recent verbouwd, is er een nieuw soort 

toestel of techniek, zijn er innovatieve 

lessen, heb je een opendeurdag,… Dit 

soort dingen kan je hen laten weten, 

zolang je uitnodiging om opnieuw lid te 

worden maar een degelijke portie aan 

nieuwe informatie bevat. Nog beter is het 

natuurlijk als je het nieuwtje combineert 

met een speciale aanbieding voor oud-

leden. Ga ook niet te algemeen te werk. 

Andere doelgroepen vragen een andere 

timing en een verschillende aanpak. 

Studenten moet je bijvoorbeeld niet 

aanspreken in een examenperiode, terwijl 

ouderen niet opgezet zullen zijn met een 

aanbieding via sms. Met een beetje 

gezond verstand kom je al heel ver!

wellness marketing
TIPS & TRICKS

Deynique Belgium nv • Veurnseweg 512 • B-8906 Ieper
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‘Gezond leven en schoonheid in harmonie met 
de natuur ... dat is het geheim van ons succes.’

We bieden een brede waaier van hoog gekwalificeerde verzorgende producten aan. 
Voor meer info contacteer ons of kijk alvast eens op www.s ch rammek .be

Planten, wat sfeerverlichting, een relaxcorner, … Een huiselijk sfeer 

met persoonlijke aanpak verlaagt de drempel voor mensen die nooit 

eerder hebben gesport. 

Dat bewijst het Nederlandse concept Easy 

Moves, dat vorig jaar de eerste winnaar 

werd van de Leisure25 marketing award. 

Het bedrijf onderscheidt zich van andere 

fi tnesscentra en sportclubs door zijn 

knusse interieur.

Eerst en vooral is de ruimte beperkt tot de 

grootte van een appartement, ongeveer 

honderd vierkante meter. Om een gezellige 

huiskamersfeer te creëren koos men voor 

tapijttegels op de vloer, sfeerverlichting, 

planten en een gratis koffi ehoek. Boven-

dien speelt er geen harde muziek. Er zijn 

een aantal toestellen waarmee men de 

spieren kan versoepelen en versterken en 

een reeks cardiotoestellen zodat men kan 

werken aan de gezondheid, fysieke 

klachten of controle van het lichaams-

gewicht. Door het persoonlijke karakter en 

de individuele begeleiding lokt Easy 

Moves mensen die nooit eerder aan sport 

gedaan hebben en bang zijn in een groot 

fi tnesscentrum bekeken te worden.

Green Peel viert 50ste verjaardag

Er zijn heel wat schoonheidsbehandelingen op de markt die al een 

tijdje meegaan, maar bij de Green Peel Kruidenpeeling kan men pas 

echt spreken van ‘langdurige ervaring’. De Duitse dermatologe-

allergologe Dr. Christine Schrammek lanceerde de zuiver plant-

aardige kruidendieptepeelingkuur vijftig jaar geleden, nu wordt de 

behandeling in minstens evenveel landen toegepast.

Bij Green Peel wordt een organisch 

mengsel, samengesteld uit planten, 

mineralen, enzymen en vitaminen, met 

cirkelvormige bewegingen in de huid 

gemasseerd. Dit brengt een aantal 

gevolgen met zich mee. De doorbloeding 

wordt sterker en leidt tot een activering 

van de stofwisseling en zuivering van de 

huid. Hierdoor stijgt het aandeel zuurstof 

en voedingsstoffen in de huid.

De specifi eke plantenextracten zorgen 

ervoor dat de bovenste huidlaag loskomt 

(epidermabrasie). De aanmaak van nieuwe 

cellen wordt gestimuleerd en er volgt een 

versterkte regeneratie van de epidermis 

en de bovenste lagen van de cutis. Ook 

wordt er nieuw, lichaamseigen collageen 

gevormd en elastose verdrongen. Dit leidt 

tot een verbetering van de huidkwaliteit 

qua kleur, reliëf, strakheid, …

Tot slot wordt bij acne en een onzuivere 

huid de verhoorning bij de uitscheidings-

gang van de talgklier verminderd en zo de 

vorming van nieuwe mee-eters verhinderd 

of gereduceerd.

De behandeling is aangewezen bij onder 

andere acne, open poriën, verslappingen, 

overtollige talgproductie, rimpels, cellulitis 

en striemen. Doordat men bij deze 

kruidendieptepeeling geen toegevoegde 

chemicaliën of synthetische additieven 

gebruikt, zijn er geen nevenwerkingen. 

Bovendien is er na vijf dagen al zichtbaar 

resultaat. 

Het verloop van deze vijf dagen gaat 

gepaard met specifi eke kenmerken. De 

eerste dag zal de huid lichtjes rood zien. 

De tweede dag ziet de huid er normaal uit, 

maar vanaf de derde dag worden de 

eerste tekenen van de peeling duidelijk. 

De eigenlijke vervelling begint op de vierde 

dag, de ideale gelegenheid voor de klant 

om een snipperdag te nemen en eens 

even volledig tot rust te komen. Op de 

vijfde dag is de huid volledig gepeeld en 

gaat de klant terug naar het schoon-

heidsinstituut voor een nabehandeling. 

Omdat de huid tijdelijk zeer droog is, is 

het gedurende deze hele periode zeer 

belangrijk de voorgeschreven verzorgings-

producten dagelijks te gebruiken.

Gezelligheid loont
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Geen gewone sauna
Uiteraard biedt een kuurtje in de infraroodcabine alle voor-

delen die ook de klassieke sauna biedt. Maar toch voel je je 

enigszins anders tijdens ‘het bad’.  Dat komt omdat je lichaam 

in deze cabine rechtsreeks wordt opgewarmd door infra-

roodstralen, waarbij de ideale temperatuur 55°C bedraagt. 

Tussen haakjes: toch even duidelijk maken dat infrarood-

stralen absoluut niets schadelijks hebben. 

Het woord ‘stralen’ of ‘straling’ heeft in onze maatschappij een 

beetje een negatieve bijklank gekregen, maar infrarood-

stralen zijn dus niet hetzelfde als ultravioletstralen (schadelijk 

zonlicht) of radioactieve stralen! Integendeel: infrarood wordt 

zelfs door ons lichaam geproduceerd als we ons inspannen, 

wat betekent dat infraroodstralen absoluut niet lichaams-

vreemd zijn. 

De cabine produceert dus eigenlijk zo goed als dezelfde 

warmte die ons lichaam ook al produceert. Hoewel het minder 

warm wordt dan in de klassieke sauna ga je er toch fl ink 

transpireren, wat reinigend en relaxend werkt voor je hele 

lichaam, net zoals in de sauna. Maar omdat je lichaam zich 

iets minder drastisch moet aanpassen aan het gebruik van de 

cabine, kun je er gerust elke dag even van genieten. 

Je lichaam, je spieren, je weerstand en je humeur zullen er wel 

bij varen.

Kies voor veilig en gezond
In heel wat saunacentra zijn tegenwoordig infrarood-cabines 

aanwezig, maar een infraroodcabine bij je thuis is natuurlijk 

dubbel zo handig. Als je in zee gaat met Health Mate® hoef je 

je nergens zorgen over te maken. De inplanting van een infra-

De gewoonte om na het sporten nog even de sauna in te 

duiken, had ik al langer, maar een tijdje geleden ontdekte ik 

wat nog effi  ciënter en heilzamer inwerkt op mijn vermoeide 

spieren: een bezoekje aan de infraroodcabine! 

De eerste keer kwam ik er min of meer toevallig in terecht, 

tijdens een bezoek aan een saunacentrum waar ik ook wel 

eens iets nieuws wilde proberen. Ik voelde me wat grieperig 

die dag, en had weer eens overdreven met fi tnessen en dus 

last van stijve spieren, maar de dag nadat ik de infrarood-

cabine had bezocht, was er geen spoor meer te bekennen van 

mijn klachten!

Wellness thuis
Inmiddels weet ik dat het geen toeval is dat steeds meer 

mensen hun huis laten uitrusten met een infraroodcabine. 

Het staat wetenschappelijk vast dat infraroodcabines inder-

daad een stevige therapeutische werking hebben. Reuma-

klachten worden er fl ink minder van, spierpijn verdwijnt en 

ook op ernstige huidziekten als acné en psoriasis heeft de 

infraroodcabine een positief eff ect. De cabine werkt ook weer-

standverhogend en heerlijk ontspannend.

Je zet er je favoriete muziekje op, en je geniet. Stukken gezon-

der en gezelliger dan naar het zoveelste saaie programma op 

televisie kijken… 

Heel veel redenen dus om de aanschaf van zo’n cabine te 

overwegen. Bovendien werken we hard en voortdurend tegen 

de klok. 

Dagelijks eventjes ontspannen in een lekker, warme en gezel-

lige omgeving is geen overdreven luxe, maar een must.

Worldleader in the Infrared Sauna 

industry since 1979

Heilzaam relaxen bij je thuis,
met een Health Mate® infraroodcabine

roodcabine bij je thuis is sowieso veel minder ingrijpend en 

plaatsrovend dan de installatie van een sauna, maar de Health 

Mate® infraroodcabine, in België exclusief verdeeld door Arak 

Wellness, biedt tal van voordelen. De beschikbare model-

len, stuk voor stuk vervaardigd in Canadees rood cederhout 

variëren in grootte en uitrusting, bieden zelfs hele wat leuke 

snufj es (ingebouwde CD-speler bijvoorbeeld), maar gaan 

sowieso prat op veel en veilig gebruikscomfort.

Uniek voor de Health Mate® producten zijn de zogenoemde 

‘Incoloy M-type-elementen’. Deze elementen, die mee zorgen 

voor de verwarming, hebben een veel langere levensduur 

dan gemiddeld en een langer golfbereik, en bieden een beter 

resultaat, maar bovenal maken ze de infraroodcabines zonder-

meer de veiligste op de markt.

www.healthmate.be

Arak Wellness, Bouwelsestwg 34, NIJLEN, 03/295.50.25  |  Aquacenter ‘t Hoveniertje Dorpsstraat 18, WELLEN, 012/74.53.60  |  Aquatropic, Staatsbaan 16, MALDEGEM, 050/71.93.92  |  Abisco, Noorderlaan 17, Asiadok 28-29, 

ANTWERPEN, 03/201.25.40  |  Abisco, Nekkerspoelstraat 263, MECHELEN, 015/55.60.31  |  Het Buitenhuis, Bevrijdingslaan 157, DENDERMONDE, 052/25.61.16  |  ABS Shop, Koekoekstraat 15, HOREBEKE, 055/45.65.21  |  Knapen, 

Leuvensestwg 202, DIEST, 013/35.52.20  |  Aquazure, Brakelsestwg 530, NINOVE, 054/50.01.69  |   Spa-Wellness, Otegemstraat 49, ZWEVEGEM, 0477/59.58.13  |  Sax, Autostradeweg 3, MELLE, 09/252.44.00  |  Sax, Archimedes-

straat 5, OOSTENDE, 059/80.80.80  |  Sax, Kachtemstraat 10, IZEGEM, 051/31.19.37  |  Sax, Torhoutsestwg 369, BRUGGE, 050/40.00.80  |  Sax, Albert Dehemlaan 6, IEPER, 057/20.32.11

Wens je meer info?

Vraag uw gratis 

brochure!

Een stralende gezondheiddankzij een cabine met infraroodtechnologie

Welkom in de wereld van Health Mate®

I N FR A R O O D C AB I N E S VAN 1 TOT 5  PER S O N EN

29



Esthetische innovatie
ilift en de cosmeticalijn laserlift botAction zijn het resultaat van de hoogste technologieën in de wereld van de esthetica.

Dank zij zijn specifi eke programma’s combineert ilift ionen, infrarood stralen en een micromassage met de speciale formulering van laserlift botAction actieve principes
die uw huid helderder en schoner maken en ze meer energie doen uitstralen.

Met ilift hebt u slechts 15 min. per dag nodig in uw comfortabele thuisomgeving om uw rimpels te verminderen of te voorkomen en om de elasticiteit en tonus van uw huid te verbeteren.

De actie van ilift
De heilzame energie van de ionen bestrijdt de bacteriën van de huid en verhoogt het vermogen van de cellulaire weerstand; 

Infrarood stralen verbeteren de circulatie van de bloedvaten en versnellen het huidmetabolisme;
Micromassage verhoogt de huidelasticiteit, waardoor uw huid een jongere en veerkrachtigere uitstraling krijgt.

ilift intelligentie vergemakkelijkt de absorptie van de actieve substanties van de producten van de laserlift botAction-lijn.

Laserlift botAction: actieve principes
Laserlift botAction is een nieuwe formule die werd ontwikkeld voor antiverouderingsbehandeling,

met een mix van vernieuwende actieve principes die voor het eerst werden samengevoegd,
wat zorgt voor een synergetische actie op factoren die rimpels veroorzaken.

Het nieuwe Acetyl Hex Peptide is het actieve principe dat een directe actie op gelaatsuitdrukkingsspieren bepaalt
en dat de spierspanningen vermindert, net zoals het Botulinic Toxin (botox) dat doet.

Equisetum Glycolic Extract contrasteert de agressie van vrije radicalen,
die als één van de belangrijkste oorzaken van huidveroudering worden beschouwd.

Hyaluronaat en sojabonenproteïnen verstevigen de huidstructuur,
verhogen de elasticiteit en de fl exibiliteit.

In vitro en vivo tests bevestigden de effi ciëntie van de laserlift botAction producten
voor het verminderen en voorkomen van expressierimpels,

het herstellen van de gezondheid, jeugdigheid en schoonheid van uw huid.

Voor meer informatie, contacteer: 

TAVE bvba – ilift Benelux
Susanna Golik, General Manager

Karel Oomsstraat 5 - 2018 Antwerpen - België
Tel: +32 3 216 99 29 - Fax: +32 3 294 66 62 - tave.bvba@pandora.be

www.ilift.be - www.ilift-benelux.nl - www.ilift-benelux.lu

i-lift_acwe002.indd 1 12-04-2008 23:59:45
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Tel: +32 3 451 51 45
info@fcaresystems.com

CELLUGONE
vacuumsysteem ter 
behandeling van cellulitis

CELLULTRASON 
ultrasoundsysteem ter 

behandeling van cellulitis

 

PRUS
vacuum- en 
ultrasoundsysteem 
ter behandeling van cellulitis, 
littekens en rimpels

Neem contact op voor meer 
informatie en onze 
uitzonderlijke voorwaarden.

Men kan alles
zijn gang laten gaan.

U wilt tevreden klanten 

en doet daarvoor beroep 

op een betrouwbare 

partner.

Niets
voor u

Ultrasound tegen cellulitis

Cellulitis is een doorn in het oog van heel wat vrouwen. Constant 

wordt er gezocht naar manieren om deze sinaasappelhuid te 

bestrijden. F Care Systems ontwikkelde daarom de Cellultrason en 

The Prus.

Een goede cellulitisbehandeling stimuleert 

het loslaten van eigenlijk vet door de 

vetcellen en verbetert de circulatie voor 

effectief transport van vet en water. Hier-

door kan het uit het lichaam verwijderd of 

door de spieren verbrand worden. Een 

manier om dit te bereiken, is werken met 

ultrasound van 30 khz. Deze frequentie 

heeft namelijk een aantal opmerkelijke 

effecten.

In eerste instantie breekt het triglyceriden 

af tot monoglyceriden, die gemakkelijker 

door de vetcellen vrij gegeven kunnen 

worden. Daarnaast stimuleert het de bèta-

receptoren van de vetcellen, vergelijkbaar 

met achterpoortjes waardoor het vet kan 

uitgescheiden worden. Bovendien zorgt 

de vibratie ervoor dat de celmembranen 

fi brose gaan afbreken en dat de lokale 

circulatie enorm verbeterd wordt.

Deze ultrasoundtechniek is de reden 

waarom de Cellultrason en The Prus op 

een effectieve manier cellulitis kunnen 

bestrijden. The Prus is daarnaast uitgerust 

met vacuümtherapie om ook rimpels, 

littekens en andere huidproblemen aan te 

pakken.

Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om 

de huid opnieuw te ver strakken na het 

verliezen van enkele kilo’s. Om voor elke 

patiënt een individueel programma te 

kunnen opstellen, beschikt The Prus over 

een computer waarin een aantal para-

meters ingegeven worden. Bijkomend 

zorgt ook de Bio Impedance Metry voor 

een accuraat beeld van de toestand van 

de patiënt. Dit toestel meet elektronisch 

de intra- en extracellulaire waterinhoud en 

zal het vetpercentage en basismetabolisme 

bepalen.

Alle onder delen van The Prus zitten echter 

mooi weggestopt in de machine zodat je 

schoonheidsinstituut er steeds netjes en 

esthetisch uitziet.

Revolutionaire huidverzorging

Het lijkt misschien een elegant en stijlvol scheerapparaat, maar dit 

kleine toestelletje heeft veel meer in zijn mars. De ilift combineert 

namelijk de heilzame werking van ionen, infrarode stralen en micro-

massage met de exclusieve werkzame stoffen van de bij horende 

cosmeticalijn laserlift botAction.

Het revolutionaire, handige apparaatje 

werd ontwikkeld door Laser.com, een 

Italiaanse producent van cosmetica-

instrumenten voor professioneel en 

medisch gebruik. In landen als Italië, 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten is de combinatie van de 

ilift met de laserlift botAction-producten al 

goed ingeburgerd. Bij ons wil Tave, de 

exclusieve verdeler in de Benelux, graag 

hetzelfde bereiken.

De synergetische werking van de ilift is 

nog nooit eerder gezien. De energie van 

de positieve en negatieve ionen bestrijdt 

de bacteriën van de huid en verhoogt de 

cellulaire weerstand. Bovendien worden 

de laserlift botAction wateroplosbare sub-

stanties op deze manier beter geab-

sorbeerd. Infrarode stralen verhogen dan 

weer de bloedcirculatie en stimuleren op 

deze manier de productie van collageen 

en elastine. Tot slot versterkt de micro-

massage de elasticiteit van de huid, wat 

resulteert in een jonge en veerkrachtige 

uitstraling.

Laserlift botAction is een nieuwe formule, 

speciaal ontwikkeld voor antiveroude-

ringsbehandelingen. Het actieve bestand-

deel is Acetyl Hex Peptide. Het werkt 

direct in op de gelaatsspieren en heeft 

hetzelfde effect als Botulinic Toxin (Botox). 

Andere belangrijke ingrediënten zijn Equi-

setum Glycolix Extract, Hyaluronaat en 

sojabonenproteïnen. In vitro en in vivo 

tests bevestigen de effi ciëntie van de 

laserlift botAction-producten voor het 

verminderen en voorkomen van ex-

pressierimpels en het herstellen van de 

gezondheid, jeugdigheid en schoonheid 

van de huid.

De stijlvolle ilift is herlaadbaar en ge-

makkelijk in gebruik. Je zet het toestelletje 

aan, kiest je leeftijd (25, 35, 45 of 60 jaar) 

en stelt de intensiteit van de vijftien 

minuten durende behandeling in op laag, 

middelmatig of hoog. Er worden vier 

programma’s doorlopen – de zuivering, de 

massage, de voedende fase en de lifting 

– waartussen je steeds het laserlift 

botAction-serum aanbrengt. Na de vierde 

fase werk je de behandeling af met de 

laserlift botAction-crème. 

De richtprijs voor een kit met ilift apparaat, 

laserlift botAction-serum en -crème is 420 

euro.

NIEUW IN DE BENELUX
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Voor een vrijblijvende proefbehandeling of afspraak:

Ambachtenstraat 2 • B-3210 Lubbeek • Tel. 016 30 09 30 • Fax 016 62 29 91
info@equipal.be • www.equipal.be

BEAUTY CENTER PARFUMERIENAIL STUDIO SOLARIUM WELLNESS CENTER

De “Wellness ervaring” van het derde millennium
Geef u over aan een massage onder de infrarood lampen 
en laat de warme producten hun werk doen.
Laat u onderdompelen in hun aroma en ervaar hoe ThermaThao 
uw schoonheidsprobleempjes op een uiterst relaxte manier 
oplost.

T H E R M A T H A O

“Het meest complete afslanking- en verstevigings apparaat”
Drie verschillende energiebronnen zorgen voor afslankende, 
plaatselijke tonus & hermodelerende effecten, zijnde:
• infraroodstraling
• elektrostimulatie
• ultrasone golven

Slim UP ULTRA geeft een concreet antwoord op:
• cellulitis
• afname van plaatselijke adiositas op de buik, billen, dijen
• spierversteviging
• verlies van huidtonus op het gelaat en het lichaam

S L I M  U P  U L T R A

Een volledig druktherapiesysteem dat in staat is om het volledige 
lichaam van voet tot hoofd te behandelen.
De druk wordt verdeeld over het huidoppervlak door middel van 
verbonden sectoren die worden bediend door elektronische 
transducenten en die beheerd worden door een microbesturings-
eenheid.

S L I M  U P  D R A I N

voor de wellnessprofessional in België en Luxemburg

Nood aan relaxruimte

De ene droomt van Oosterse invloeden, de ander wil het net heel 

strak. Welke stijl jou ook het meeste ligt, wanneer je een eigen zaak 

wil beginnen of verbouwen, dan zit je bij Equipal goed. Met meer 

dan twintig jaar ervaring in de beauty- en wellnesssector kan het 

bedrijf je prachtige totaalconcepten aanbieden.

Wanneer je de realisaties en de zeer 

mooie foto’s op de website van Equipal 

ziet, dan kan je niet anders dan onder de 

indruk zijn. Het bedrijf is exclusieve 

invoerder van de meest gerenommeerde 

merken en biedt je de keuze uit onder 

andere Nilo, Trautwein en Sauna Italia. 

Kies je voor verfi jnd Japans, groots 

Amerikaans, cultureel Indisch of hou je 

het liever Europees, bij Nilo vind je 

behandeltafels in alle stijlen en vormen.

Bij Trautwein kan je terecht voor prachtige 

balneobaden met gepatenteerde lucht- en 

waterjetsmassage, kleuren- en muziek-

therapie, schitterende bekledingen in 

bamboe en roestvrij staal, exclusieve Duo 

Twin baden, ... Naast de baden heeft 

Trautwein de “Thermo Spa” ontwikkeld. 

Deze zorgt voor het ultieme relaxmoment 

door klanten als het ware te laten drijven 

in een waterzak terwijl ze genieten van 

een Aqua-Jet massage. Omdat wet 

massages ook bij ons steeds populairder 

worden, is er de Orient table met 

verwarmd granieten blad en hoogte/

laagteregeling.

Bij Sauna Italia kan je dan weer spreken 

van de wellnessmassage van het derde 

millennium, de Thermathao. De combi-

natie van apparaat, product en menselijke 

handen is nog nooit zo intens ervaren. De 

infraroodlampen werken perfect samen 

met de speciaal verwarmde producten op 

basis van geurige essentiële oliën en 

natuurlijke zeezoutextracten. Naast de 

Thermathao heeft Sauna Italia ook spe-

ciaal ontwikkelde sauna’s en stoombaden 

die uitblinken in functionaliteit en design.

Alain Quisquater, zaakvoerder bij Equipal, 

stelt een aantal trends vast: “De vraag 

naar communicerende behandelkamers 

en duocabines voor koppels is behoorlijk 

gestegen. Men wil klanten na een mas-

sage bijvoorbeeld niet de gemeen schap-

pelijke gang opsturen om naar het 

balneobad te gaan. Wat we ook vaak zien 

is een combinatie van sferen, centra 

waarbij elke kamer volgens een andere 

stijl is ingericht. Hoe dan ook is het ons 

doel de klanten een waw-gevoel te 

bezorgen. Het moet iets zijn dat ze thuis 

niet hebben, ze moeten zich in een andere 

wereld wanen.” Chocoladebruin, aarde-

tinten, oker, olijfgroen en blauw komen 

hierbij vaak aan bod.

Wat echter het meest opvalt, is de nood 

aan een relaxruimte. “De meeste centra 

concentreren zich enorm op het meubilair 

en de toestellen, maar hebben geen 

fundamentele relaxruimte”, legt Quisquater 

uit. “Een kamer waar mensen gewoon tot 

rust kunnen komen en niet gestoord 

worden, is steeds belangrijker. Mijn ideale 

voorstelling is een gezellige, warme en 

compleet geluidsdichte ruimte met 

sterrenhemel en speciale verwarmde 

bedden, eventueel zelfs met ingebouwde 

massage. Via een koptelefoon kan de klant 

naar rustgevende muziek luisteren als hij 

daar zin in heeft. Kortom, het relaxen moet 

op zich een antistressbehandeling zijn.” 

Belangrijk is het verschil met een gewone 

ontspanningsruimte te benadrukken. Ter-

wijl een open haard heel gezellig is in een 

ontspanningsruimte, veroorzaakt het mis-

schien net iets te veel afl eiding in een 

relaxruimte. De bedoeling is immers dat 

mensen volledig tot zichzelf kunnen 

komen.

Wie kiest voor Equipal, kan binnenkort 

nog van een kleine meerwaarde genieten. 

Het bedrijf opent voor zijn klanten namelijk 

een opleidingsruimte met alles wat het 

zelf verkoopt: thermathao, balneo, afslan-

kings apparatuur, ... 

EUROSOLAR_acwe002.indd 1 13-04-2008 01:14:37

Op zaterdag 20 en zondag 21 september 2008 vindt in Kortrijk 

Xpo de vierde editie plaats van PROFESSIONAL WELLNESS, de 

Benelux vakbeurs voor de totale professionele Wellnessbranche. 

Professional Wellness combineert de 4 samengroeiende branches 

Beauty, Wellness, Fitness & Health die dé nieuwe Wellness trend 

vormen in een kwalitatief en professioneel vaktreffen waar je ook 

over de grenzen van je eigen vakgebeid nieuwe mogelijkheden 

kunt ontdekken.

PROFESSIONAL WELLNESS

OP 20 & 21 SEPTEMBER 2008

IN KORTRIJK XPO



11INTRODUCTIE VIBE 300
De Vibe 300 is de nieuwste trilplaat in het assortiment van Eurosolar, een van de grootste 

fabrikanten van trilplaten in de Benelux. De Vibe 300 is bedoeld voor de (semi) professionele markt 

als sportscholen en beauty salons maar is ook uitermate geschikt voor de high-end user.

De Vibe 300  heeft vele mogelijkheden waaronder 2 amplitudes voor trainen op verschillende 

niveaus.  Verder kunt u bij grondoefeningen uitstekend gebruik maken van de draadloze afstand-

bediening! 

INTRODUCTIEPRIJS   € 1679,00 excl. BTW *

Meest belangrijke kenmerken op een rij:

- Zeer stabiel en stevige constructie.

- Grote en comfortabele plaat (75 x 50 cm).

- 2 amplitudes: 2 en 4 mm.

- Max. gebr. gewicht: 130 kg .

- Display met tiptoetsbediening

 op 3 LCD vensters voor de tijd,

 frequentie en programma keuze. 

- 15 programma’s en 3 zelf te

 programmeren programma’s. 

- Frequentie: Instelbaar van 15-60 Hz.

- 2 straps.

- Gewicht: +/- 70 KG.

- Inclusief dempingsmat, DVD en

 trainingsposter in Engels en Frans.

Eurosolar bv

Peppelkade 60

NL 3992 AK  HOUTEN - NEDERLAND

Tel: +31 30 63 41029

Fax: +31 30 63 41340

E-mail: sales@eurosolar.nl

* gratis bezorging en montage. 
1 jaar garantie aan huis.

EUROSOLAR_acwe002.indd 1 13-04-2008 01:14:37



HYPOXI benelux - DJ Medical - Turnhoutsebaan 12 - 2970 Schi lde - BELGIUM
T: +32 (0)3 295 91 85 - F: +32 (0)3 295 72 05 - @: info@djmedical.be - url: www.djmedical.be

DESIGN YOUR BODY
      WITH HYPOXI-THERAPY

Beauty is the harmony between proportions

:  De meest succesvolle afslanktrend

Reeds meer dan 70 HYPOXI-centra in Vlaanderen, en wereldwijd 
de beste en meest succesvolle methode
HYPOXI of vacutherapie, doelgerichte vetverbranding op een natuurlijke wijze 
op billen, buik en heupen.
Cellulitisverwijdering op een duurzame manier.

Vacutherapie is aangenaam en het geheim achter deze succesformule.

Niet alleen de resultaten maar ook het rendement van HYPOXI zijn uitstekend; 
binnen de eerste 12 maanden de investering in HYPOXI terug verdienen is geen 
uitzondering; daarom zegt men reeds dat HYPOXI momenteel de meest 
profi tabele m2 in de schoonheids- en wellnessbranche is, hoewel ook 
kinesitherapeuten de weg naar HYPOXI hebben gevonden net zoals de medische 
wereld. 

Daarom is HYPOXI nog op zoek naar 30 ondernemers...met gevoel voor succes ! 

      creëer een nieuwe extra omzetgroep
     geen bijkomende arbeidskosten
     geen investeringsrisico
     exclusiviteitsclausules
     diverse mogelijkheden aangepast aan uw infrastructuur
     informeer naar de modaliteiten
     

HYPOXI-studio
        HYPOXI-area

www.hypoxi.com


