
VISIONBODY
GEEN TIJD OM UREN TE SPORTEN? FIT EN SLANK IN SLECHTS 
2 X 20 MINUTEN PER WEEK.

Een gestroomlijnd lichaam, verminderd vetpercentage en groter uithou-
dingsvermogen.

-Trainen met EMS is 18x effectiever dan met een gewone training!
20 minuten trainen is even effectief  als 3 keer 90 min zwoegen in de 
sportzaal!
-Deze methode wordt al jaren gebruikt door atleten en revalidatiecentra.
-Een slank, gezond en sterk lichaam in slechts 2x 20 minuten per week!
-Vision-Body is volledig draadloos, Medisch gebaseerde EMS en wordt 
gestuurd door een I-pad.
-Vision Body kan zowel binnen als buiten gebruikt worden, draadloos tot 
op 100 meter.
-Géén natte suits! Deze zijn wasbaar in de wasmachine, alles voor een 
optimale hygiëne.
-Vision Body is een Zwitsers medisch gekeurd toestel en is wetenschap-
pelijk onderbouwd.
-Het Vision Body Suit “leest” het lichaam, waardoor je doelgericht  kan 
werken en optimaal je resultaat behaal

Prijzen 
startabonnement 10 BEURTEN 250 euro
20 BEURTEN 450 euro

PRIJSLIJST

FIGUURANALYSE EN 
VOEDINGSADVIES
Lignavita

Lignavita is een natuurlijke voedingslijn die een vitamine- en vezelrijke 
aanvulling op de dagelijkse kost biedt, maar ook als enige voeding kan 
volstaan. Lignavita bestaat in afslankprogramma en onderhoudspro-
gramma om uw gewicht aan te pakken of  op peil te houden. Enkele 
voorbeelden uit het gamma zijn tussendoortjes, drankjes, shakes, cho-
coladerepen of  chips.
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AFSLANKEN MET 
BODYSCULPTOR EXCELL + GEN 3

AFSLANKEN MET SLIMCAB

Bodysculptor Excell + Gen 3 is een aangename manier voor het ver-
beteren van het ganse figuur en de huid. De therapie op basis van fre-
quentiegolven en lymfedrainage zorgt voor het natuurlijk verbranden, 
afscheiden en afvoeren van de vetcellen. 
Daarnaast stimuleert de Bodysculptor Excell + Gen 3 ook de afvoer van 
vocht.
Kortom een slankere lijn, een mooiere huid en een fitter gevoel ook voor 
de mensen die geen fysieke inspanning kunnen of  wensen te doen!

Hoe verloopt de behandeling?
Zalig! De meeste gebruikers dommelen na enkele minuten in.

Traditionele kuur: 12 behandelingen 
--2 sessies /week (4à 6 weken)

Express kuur: 12 behandelingen -- 1 sessie / dag (2 weken)

Ook verstevigend voor de huid!

Verbetert de elasticiteit en zorgt voor een strakke huid. Daarom is deze 
techniek ook aangewezen voor mensen die enkel op zoek zijn naar huid-
versteviging

Prijzen

Éen behandeling €60*
Startabonnement 12 beurten €595*
Bijhorend abonnement 12 beurten €475*
Clubkaart bodysculptor 20 beurten €495**

* incl verzorging, comfort en. Hygiëne pakket 
** na het volgen van een 1 ste en 2 de kuur kan je toetreden tot de bo-
dysculpterclub en kan je een kaart van 20 beurten kopen die gedurende 
1 jaar geldig is. 

De SlimCab is een doorzichtige trainingscabine waarin je al liggend een 
oefenprogramma afwerkt met spierverstevigende oefeningen. Elk pro-
gramma is individueel afgestemd op uw persoonlijke wensen en is erop 
gericht om op de juiste, gewenste plaatsen uw figuur te corrigeren. Door 
gebruik te maken van hand- en voetlussen met daaraan tegengewicht, 
valt u effectief  af  op de gewenste plaatsen.

De SlimCab is een warmte-afslankcabine met infraroodlicht. De cabine 
wordt verwarmd wat zorgt voor een betere bloedcirculatie, ontgifting en 
vetverbranding van het lichaam. Dankzij de warmte kan u met minimale 
inspanningen maximale resultaten behalen.

Het unieke concept van de SlimCab zit hem in de combinatie van warm-
tebehandeling en infraroodlicht, die tijdens de training voor een dubbel 
effect zorgen, namelijk verbetering van cellulitis en een minder pijnlijke 
spiertraining. Doordat u de oefeningen in de SlimCab al liggend uitvoert, 
is dit ook minder belastend voor het lichaam.

Uw schema wordt op maat gemaakt  op basis van uw leeftijd, gewicht, 
gezondheid en  figuuranalyse.

Wat zijn de voordelen?
Optimale vetverbranding
Zichtbare vermindering van centimeters in de omtrek
Vermageren op de plaatsen die voor jou belangrijk zijn
Betere stofwisseling
Verlichting van rug- en gewrichtsklachten
Hogere weerstand
Bestrijding van de cellulitis

Wat brengt u mee?
Sportieve/loszittende kleding (sportschoenen zijn niet nodig)
Badhanddoek

Hoeveel keer kom ik trainen/ hoe lang duurt elke training?
Voor een snel resultaat komt u best 2 à 3 keer per week trainen. Wilt u 
uw resultaat behouden? Dan volstaat het om 1x in de week te komen.

Trainingen duren 30 minuten

De abonnementen en prijzen:

Startabonnement 10 beurten
U traint in de Slimcab cabine met persoonlijke begeleiding en begeleiding 
door de slimtab. Krijgt een intakegesprek met opmeting en 2 opmetingen 
tijdens het abonnement + voedingsadvies.

Prijs: €140,00*

Startabonnement 20 Beurten
U traint in de Slimcab cabine met persoonlijke begeleiding en begeleiding 
door de slimtab. U krijgt een intakegesprek met opmeting en 2 
opmetingen tijdens het abonnement + voedingsadvies.

Prijs: €250,00*

Onderhoudsabonnement 20 beurten
U traint in de Slimcab cabine met begeleiding door de slimtab. 
U krijgt 2 opmetingen tijdens het abonnement + voedingsadvies.

Prijs: € 230,00*

Onderhoudsabonnement 40 beurten
U traint in de Slimcab cabine met begeleiding door de slimtab. 
U krijgt 4 opmetingen tijdens het abonnement + voedingsadvies.

Prijs: € 420,00*


