Happy-Body is de naam!
Een blije geest in een verzorgd
lichaam is het motto!
Wat schoonheidszorgen allemaal inhoudt, weet
iedereen. Schoonheidsinstituten rijzen als
paddestoelen uit de grond en de reclameboekjes
schreeuwen ons toe welke producten we
kunnen gebruiken om er jonger, stralender en
levendiger uit te zien, om af te slanken, om er
steviger uit te zien enz enz.
Happy-Body onderscheidt zich in die zin, dat
er vertrokken wordt vanuit het idee, dat
schoonheid van binnen zonder twijfel een basis
moet zijn voor schoonheid van buiten. Een
gezonde levensinstelling, een gezonde voeding
zijn de onmisbare ingrediënten voor een
verzorgd, mooi lichaam.
Iedere dag biedt een nieuwe mogelijkheid en zit
vol kansen om het welzijn van je lichaam, geest
en ziel te verbeteren. Je hoeft niet fanatiek te
zijn om te werken aan een blije geest en een
verzorgd lichaam! Een vreugdevolle instelling en
een kleine kritische blik op wat je eet, de juiste
verzorging van je huid en ten gepaste tijde wat
beweging, zonder dit op een overdreven manier
te beleven, en zonder dat dit hopen geld kost,
moeten voldoende zijn! Maak heel bewust een
levenskeuze waar niet alleen jijzelf maar ook de
wereld beter van wordt!

Happy-Body, de plaats bij uitstek
voor een heerlijke verwenbeurt!

Welke producten gebruikt
Happy-Body?
De merknaam “Jojoba Care” spreekt voor zich.
Het betekent verzorgen op basis van jojoba olie.
Bij klassieke cosmeticamerken is water het
hoofdingrediënt. Bij jojoba Care is het een
hulpingrediënt. Jojoba olie speelt de hoofdrol.
De grootste troeven van de Jojoba-Care
producten zijn de volgende:
 Dieptewerking : garandeert de lange
termijnwerking van een product en
ondersteunt de huid in één van haar
belangrijkste taken namelijk :
 Aanleggen van een beschermende barrière,
weert negatieve invloeden van buitenaf en
houdt vochtverlies onder controle.
 Jojoba Care brengt aan wat de huid te kort
komt, namelijk vetten en actieve stoffen
zodat ze zichzelf kan vernieuwen.
 Jojoba olie voedt zonder enig vettig gevoel.
 Jojoba olie garandeert hydratatie van
dieperliggende huidlagen.
 Jojoba olie loodst, door haar fijne structuur
alle vitaminen en plantenextracten door de
beschermende huidbarrière, tot waar ze
moeten zijn, in de onderste huidlagen!
 Alcohol en solventen worden volledig
geweerd, zelfs in de reinigingsmelk!
 Nooit synthetische parfums, enkel essentiële
oliën.
 Een betaalbaar kwaliteitsproduct in een
sobere en stijlvolle verpakking.
 Jojoba-Care
productenlijn,
zie
www.jojobacare.be. Bel gerust naar Daniella
0474/28.09.29 voor meer inlichtingen!

Een blije geest,
in een verzorgd lichaam!!

MASSAGES, LICHAAMS- en
GELAATSVERZORGINGEN, PEDICURE,
MANICURE, KLEURENCONSULENTIE,
INTUÏTIEVE GEVOELSTHERAPIE
Gepersonaliseerde behandelingen voor elke
actieve man en vrouw!
Pure verwennerij, subtiele aroma’s, zachte
lounge muziek, de geur van etherische oliën.
(geen erotiek!!)

Torhoutsestraat 74
8020 Ruddervoorde
Aarzel niet en bel
ENKEL OP AFSPRAAK

Daniella : 0474/28.09.29
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MAKE-UP
Aangepaste make-up
Special met coup d’éclat

LICHAAMSVERZORGING MET
JOJOBAOLIE EN AROMATISCHE OLIEN
Daniella 0474/28.09.29
PEDICURE
Medische pedicure
SPA Pedicure (van voet tot knie)
Pedicure, peeling, massage, masker

Lakken nagels
French lak (met wit boordje)

Thaise voet-en onderbeenmassage
Lichaamsmassage happy-body 60’
Lichaamsmassage happy-body 95’
Afrikaanse lichaamsmassage Babu
Japanse hoofd, schouder, nek en
gezichtsmassage
Rugverzorging
Reiniging, peeling, massage, masker

Benenverzorging
MANICURE
Manicure
Luxe manicure
Manicure, peeling, massage, masker

Vijlen van de nagels
Lakken nagels
French lak (met wit boordje)
GELAATSVERZORGING MET JOJOBA
OLIE + AROMATISCHE OLIEN
Verzorging compleet
Reiniging, peeling, epilatie WB, serum,
aangepaste crèmes, massage en masker.

Splash Spa verzorging
Met reinigende en zuiverende gels

Luxe verzorging
Met collageen masker

ZEN verzorging
Ultieme relaxatie, oosterse massage van
hoofd, schouder en nek

Eén van de drie bovenstaande
verzorgingen + buste verzorging
Basis verzorging
Reiniging, peeling, effleurages en masker

Reiniging, peeling, massage, masker

Lichaamspeeling + effleurage
Lichaamspeeling + massage
Peeling, massage & pakking van het
lichaam
EPILATIE
GEVOELIGE HUID MET FILMHARS!!
Wenkbrauwen of bovenlip of kin
Wenkbrauwen en bovenlip en kin
Wangen
Oksels of bikinilijn
Onderbenen of dijen
Benen volledig
Oksels en bikinilijn en onderbenen
Oksels en bikinilijn en benen volled.
armen
Rug
VERVEN
Wimpers of wenkbrauwen
Wimpers en wenkbrauwen

KLEURENANALYSE
Met kleurpasje en make-up tips

ORIGINELE ARRANGEMENTEN
Verjaardag arrangement
Gelaatsverzorging, manicure, make-up.

Geboorte arrangement
Gelaatsverzorging, make-up, verstevigende
buikverzorging(30).

Halve-dag arrangement
Rugverzorging, manicure, gelaatsverzorging,
make-up.

Bruids arrangement
Gelaatsverzorging, SPA-manicure, SPApedicure, algemene lichaamsepilatie,
bruidsmaquillage de dag van het huwelijk.

Mini arrangement voor de man
Rugverzorging, spa-pedicure

Relax arrangement voor de man
Volledige lichaamsmassage eindigend met
rugverzorging

Vriendinnen-arrangement
2 personen voor de prijs van 1
Rugverzorging + gezichtsverzorging +
drankje

Romantic arrangement voor 2
personen
Lichaamspeeling, lichaamspakking, rugmassage, gezichtsverzorging, champagne

Afrikaans arrangement Babu
Lichaamspeeling Babu
Lichaamspeeling + massage Babu
Lichaamsmassage Babu
Lichaamspeeling, massage, pakking

Cadeaubon
Voor een bedrag naar keuze, in te ruilen voor
verzorging en/of producten naar keuze

Bij afhaling van een cadeaubon vanaf € 50,
korting van 3 € voor de schenker bij een
volgende behandeling! (1 bon per behandeling,
niet cumuleerbaar met andere acties)

