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Tarieven Belleza Vitaal Gezonde Leefstijl

Kennis maken met Belleza Vitaal 15 min. Gratis
Uitleg van trajecten, treatments en folders naar keuze. (ook via mail)

Vitaal Duur Prijs
Vitaal (E-) coaching en begeleiding 30 min. 37,00€      
Wegen/meten, 1x 30 min. coaching.
Vitaal (E-)coaching en begeleiding 60 min. 67,00€      
Wegen/meten, 2x 30 min. of 1x 60 min. coaching. 
Vitaal wandelcoaching 50 min. 57,00€      
Wandelcoaching en begeleiding, incl. kopje koffie/thee op locatie

Vitaal Gezonde Leefstijl
Compleet PLA, incl. Intake, Vitaliteitscheck en Voedingsberekening 120 min. 127,00€    
Verschillende afspraken (3x30min.) verdeeld over 1 maand.
Compleet PLA, incl. Intake, Vitaliteitscheck, Voedingsberekening en 3 vb menu's 130 min. 157,00€    
Verschillende afspraken (3x30min.) verdeeld over 1 maand en uitleg over de menu's.
Vitaal (E-) coaching en begeleiding 30 min. 67,00€      
Wegen/meten, 1x 30 min. ( E-) coaching en 3 vb menu's.
Vitaal (E-) coaching en begeleiding 60 min. 97,00€      
Wegen/meten, 2x 30 min. of 1x 60 min. ( E-) coaching en 3 vb menu's.
Vb menu's persoonlijk op maat gemaakt 3 stuks 47,00€      
Persoonlijk op maat gemaakte menu's gericht op reductie vet%. 7 stuks 67,00€      
Stabilisatie/(E-) coaching/herstart nà een traject. 30 min. 37,00€      
incl. wegen/meten, 1x 30 min coaching, aanbeveling min. 2x per jaar.

Gezondheid
NIEUW! MLD Manuele Lymfedrainage 25 min. 37,00€      
Een zachte massagetechniek in het onderhuidsbindweefsel, dat het lymfestelsel 
stimuleert voor afvoer en herstel, versterkt het immuunsysteem en zorgt indirect voor 
ontspanning. Keuze uit bovenbenen-bovenarmen-gelaat-hals.
NIEUW! MLD Manuele Lymfedrainage 45 min. 57,00€      
Keuze uit hele benen-hele armen-gelaat/hals/decolleté. Optie na een trauma en/of
operatie: het aangedane gebied minimaal 6 maal behandelen; 1e week 3x
daarna 2x per week, enz. Indicaties zijn o.a. vochtophoping, rosacea, acne, exceem, stress
stress, verhoging weerstand. Een spaarkaart MLD kan worden ingezet, 6e en 10e 
behandeling gratis,  tijdsduur en traject in overleg.
NIEUW! Fysische Vasculaire Therapie BEMER 3x p wk 22,00€      
Een high techniek gericht op de vasomotie; stimulatie van zuurstofrijk bloed naar de à 15 min.
allerkleinste bloedvaten, het zelfgenezend vermogen wordt zo gestimuleerd.
Kan preventief ingezet worden op de gezondheid; meer energie, beter slapen,
werkt extra ontgiftend, pijnbestrijding, sterker immunsysteem, werkt zeker 12 uur na.
Een spaarkaart BEMER kan worden ingezet; afspraken zijn wekelijks in de salon 
à 3 maal 15 min. 6e en 10e behandeling gratis,  tijdsduur in overleg.
Huur BEMER voor thuis, incl. begeleiding per week 57,00€      
Hier valt heel veel gezondheidswinst te behalen, veel chronische aandoeningen zijn per 4 wk. 97,00€      
verbonden aan een verstoorde microcirculatie. Thuisgebruik: 2x per dag op de Bemermat, per 8 wk. 157,00€    
extra boost (3x zo sterk) de Pad of de  Spot op meerdere plaatsen gebruiken, slaapprogramma
voor ontgifting en juiste balans op ons autonome zenuwstelsel. Borg=€ 75,00.
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Repair Belleza Vitaal Treatments
Kan in kuurverband met spaarkaart, voor start min. 4-6-8 weken aaneengesloten,
6e en 10e behandeling gratis  voor specifieke (huid)gezondheidspoblemen, tijdsduur en 
keuze (kan gevarieerd) in overleg, uitleg onderstaande treatments zie prijslijst Belleza.
A/N/G Lift Up eye Treatment met MLD v/d ogen 40 min. 57,00€      
Guinot Eye Lift 40 min. 57,00€      
A/N/G Detox Hydra Glow 40 min. 57,00€      
Guinot Hydradermie Express 40 min. 57,00€      
NIEUW! MLD Manuele Lymfedrainage 45 min. 57,00€      
3 Vb. Menu's volgens Leefstijlplan Natuurlijk in Balans 3 stuks 57,00€      
Vitaal (wandel) (E) coaching en begeleiding 50 min. 57,00€      
Vitaal mini-check op basis van BRAVO-Gezondheid-Gezonde Huid 40 min. 57,00€      
Huur BEMER voor thuis, incl. begeleiding per week 57,00€      


