RESET even de TIJD,

m

VERJONG en
KOM TOT RUST

Boost4beauty presenteert het
Clinical Wellness Menu.
Preventieve, herstellende,
ontspannende, cosmetische
en persoonlijke gelaat-en
lichaamsbehandelingen.

CLINICAL
WELLNESS
MENU
By BOOST4BEAUTY
LATEM

Exclusief voor de vrouw.

CREËER JE EIGEN GELUK.
HET DRAAIT OM DETAILS.

Geniet van je Boost4beauty ervaring.

Liesbeth Brosens
Huid-en kinesitherapeute en #Selfcare coach.

www.boost4beauty.com

CLINICAL WELLNESS MENU:

MIN

Stel je eigen Welzijnsmenu samen! Reserveer: 2x 75 min of 1x150 min

Well-being gesprek

50’

Welkomst voetritueel

10’

Lichaamspeelings

60’

Warme zout scrub
Dode zee zout
Minerale peeling obv zout, olie en algen
+ Voeg een Lichaamspeeling toe aan elke andere behandeling

Lichaamspakkingen
Voedende shea boter
Rhassoul reinigingsmasker
Revitaliserende Pakking
Verstevigende Pakking

60’
60’
60’
30’

60’
60’
60’
60’
60’

Detox Cure
Anti-Cellulite behandeling (3 tot 5 behandelingen van ’75 om de 2 weken)
Universal Contour Wrap (3 tot 5 behandelingen van ’90 om de 2 weken)

Boost4Beauty Signatures
The Luxe ritueel

75’
90’

150’
150’

(Voetritueel + Lichaamspeeling + Lichaamsmassage + Douche + Verfrissing/thee)

The Urban living

(Voetritueel + Lichaamspeeling+ Lichaamsmassage + Lichaamspakking +
Lichaamsmassage + Douche + Verfrissing/thee)

The Essential ritueel

(Voetritueel + Lichaamsmassage + Gelaatsbehandeling + Verfrissing/thee)

Uw eerste behandeling of gesprek,
ter kennismaking van het adresje,
kan U beperken tot een keuze uit
de behandelingen van 50 min. t.w.v
75€. Voel je welkom!
U kan ook opteren voor een
“Well-being & Beauty
jaartraject”.
Vraag ernaar, voordeliger in prijs!

150’

150’

Gelaatsverzorging
33+ Facial

50’

(Huidreiniging + Vaposone +Aromatherapie + Massage+ Ampul +Crème masker)

33+ Facial + extra masker

75’

Kies voor een extra masker tijdens de 33+Facial behandeling. Keuze uit:
Chocolade masker - Algen Masker - Algen warmte masker - Kaolin masker

‘Better dan botox’ gelaatsverzorging

75’

Junior gelaatsverzorging (Dieptereiniging)

50’

(Huidreiniging + Vaposone +Aromatherapie + Massage+ Ampul + Crème masker +
LED infrarood cosmetische lichttherapie + Extra masker gelaat )
(Voeg een voetmassage toe tijdens het inwerken van je maskers)

Manicure

30’

Pedicure

25’-50’

Geef je graag een kadobon voor
producten of behandelingen?

CLINICAL WELLNESS MENU:

MIN

Stel je eigen Welzijnsmenu samen! Reserveer: 2x 75 min of 1x150 min

www.boost4beauty.com/book-online

Massages
50’ of 75’
50’ of 75’
50’ of 75’
50’ of 75’
50’ of 75’
50’ of 75’
50’ of 75’

Diepe hot stone massage
Suiker massage
Shea boter massage
Verwennerij argan massage
Voedende huid massage
Antioxidant massage
Kaarslichtmassage lemon of lavendel

Massage extra’s

PL AN JE GR A AG JE AFSPR A AK
ONLINE?

Laat u extra verwennen met deze extra’s tijdens de massage

Nek
Extra warmtezakje nek of rug
Licht therapie – tijdens winter , té weinig licht
Oog masker
Hot stones
Myrrhe hand masker - Bloed circulatie stimulatie

Producten en Kadobonnen worden opgestuurd.
Neem even een kijkje op onze website voor
de huisregels. Dit om de hoogst mogelijke
persoonlijke kwaliteit te kunnen blijven

50’
of 75’

Intuitiëve massage: Diepe relaxatie Fascia
Extra’s
Lichaamspeeling (Voeg een Lichaamspeeling toe aan elke andere behandeling)
Douche
Infrarood lichaamspack
Voet massage
LED infrarood cosmetische lichttherapie
Kruidenstempels
Suiker epilaties wenkbrauwen
Suiker epilaties bovenlip
Suiker epilaties volledig gelaat
Zwarte Tea Tree masker - zuiverend
Rosemarijn voet masker- bloed circulatie stimulatie- Anti-schimmel
Kaolin aarde masker gelaat
Masker per zone gelaat –Decolleté–Rug – Buik– Billen - Benen
Masker totale lichaam: Cacao - Algen – Warmte - Shea Boter

garanderen.

WEBSHOP

30’
5’
30’

www.Boost4beauty.com/selfcareonlineshop
U krijgt toegang tot de # Selfcare Online
Shop, via contactformulier en na minimum 1
gelaatsverzorging/jaar.

25’
10’-30’
5’
30’
15’

Alle producten of kadobonnen worden per post
verzonden of afgehaald in combinatie met een
behandeling of een gesprek.
Portkost 6,10€, bestellingen ≥ 225€ gratis
verzending.

15’
15’
30’

B O O S T4 B E A U T Y ’
PRODUCTEN
Analyse cosmetische
ingrediënten.
Wij gebruiken enkel producten
voor professioneel gebruik.
Zowel tijdens de behandelingen,
als de producten die worden
geadviseerd. Boost4beauty
biedt enkel producten aan die
een (donker) groene score
hebben, vergelijkbaar met de
Nutri-score voor etenswaren.

DR. BAUMANN

®

®

m
Het Clinical Wellness Menu
zijn de betere huid-en
lichaamsbehandelingen.
Het Clinical Wellness Menu is een
LUXE moment voor huid-en lichaam
bij Boost4beauty.

www.boost4beauty.com
+32 476 55 10 06
Info@boost4beauty.com
Boost4beauty bevindt zich
in de Latemse bossen.

Wie meer rust, meer beauty, in zijn
leven wenst in te bouwen kan een
stapje verder gaan.
Elke behandeling kan worden
aangeleerd om thuis toe te passen
als #Selfcare moment voor de
vrouw.
Er kunnen dus behandelingen uit het
Clinical Wellness menu opgenomen
worden in een BODY en/of SKIN
sessie uit “Het Coachingstraject
voor de vrouw”. Vraag ernaar.

Alle Clinical Wellness
behandelingen zijn zonder
voorschrift van een arts, en
onderhevig aan BTW, behalve de
diepe relaxatie met een fascia of
bindweefsel-techniek, deze kan
ook opgenomen worden met een
kiné-voorschrift van een arts,
weliswaar op specifieke kiné-uren
(beroepsregels kinesitherapie),
buiten het Clinical Wellness Menu
om.

SAFE COSMETICS
AROMATHERAPIE
NUTRI-COSMETICA
KADOBONNEN

