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  Noviteiten 
Per 4 maart ’09 

 
NIEUW IN BEAUTYLAND  

 
 VERLOST VAN RIMPELS ZONDER INJECTABLES OF BOTOX 
De nieuwste techniek om rimpels te corrigeren is ‘Jetting’. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het zelfreparerende vermogen dat iedere huid heeft. Het bijzondere 
aan de gepatenteerde Jetting methode is dat er helemaal niets wordt geïnjecteerd. 
Het is een compleet natuurlijke techniek. Perfect voor mensen die hun rimpels kwijt 
willen, maar hun natuurlijke uitdrukking willen behouden. Jetting wordt uitgevoerd 
door huidspecialisten, hoger opgeleide schoonheidsspecialisten en artsen. De 
effecten zijn 14 dagen na de behandeling duidelijk zichtbaar. In slechts 1 tot 5 
behandelingen worden de rimpels door de huid zelf opgevuld; zonder apparatuur en 
zonder inspuiten. Tijdens het event zal deze methode als alternatief voor injectables en botox worden 
gepresenteerd en gedemonstreerd. (Exposant: Pascaud Beauty Innovations – Stand: E.16) 
 

 
 DE NIEUWSTE METHODE VOOR AFLSANKEN EN HUIDVERSTEVIGING 
De TriPollar™ technologie is speciaal ontwikkeld voor afslanken, huidversteviging en 
anti-cellulite: pijnloos en effectief! Door gerichte verhitting van vetcellen en collageen, 
maakt deze opmerkelijke behandelmethode de huid strakker, gladder en kleurvoller. 
Een niet-operatieve keuze die cellulite effectief behandelt en plaatselijke vetoverschot 
verminderd! (Exposant: AviFit La Forma Wellness High Care – Stand: D.16) 
 
 
 DÉ OPLOSSING VOOR ACNE 
85% Van de jeugd heeft acne, maar ook steeds meer volwassenen moeten eraan 
geloven! De bacterie die acne veroorzaakt is de Propioni bacterie, een bacterie die 
alleen leeft daar waar geen zuurstof is! O2 Intraceuticals pakt acne nu aan door 
zuurstof in de huid te brengen samen met Phytosphingosine en anti-bacteriele anti-  
oxidanten. Het resultaat is dat de bacterie gedood wordt en de huid er mooi, kalm uit 
ziet. Zuurstof is een energy boost voor de huid! Naast dat de huid er prachtig van 
gaat stralen, heelt het ook snel wondjes. Gecombineerd met multi-weight 
Hyaluronzuur is dit een behandeling die de huid niet alleen van de acne afhelpt, 
maar ook direct laat stralen! (Exposant: Hulscher Cosmetics – Stand: F.05) 
 
 
 EUROPESE PRIMEUR: LEESBRILCORRECTIE MET LASER 
Iedereen die ouder wordt gaat op een bepaald moment slechter zien. Een leesbril 
is dan onmisbaar. Dankzij CustomVue™ Presbyopie, een nieuwe behandeling bij 
Laser Company, is een leesbril niet meer nodig! Laser Company is de eerste en 
vooralsnog de enige in Europa die deze baanbrekende behanding kan uitvoeren! 
Niet iedereen komt in aanmerking voor de behandeling, maar tijdens een gratis en 
vrijblijvend indicatie-vooronderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden. 
(Exposant: Laser Company – Stand: D.12) 
 
 
 COMPLETE SCHOONHEIDSBEHANDELING VOOR THUIS 
Hvknip presenteert het Galvanic Spa™ System II. Dit ergonomische apparaatje, ter 
grootte van een scheerapparaat, is in staat om je huid te verjongen, de hoofdhuid te 
revitaliseren én het lichaam te perfectioneren. Binnen 10 minuten al een zichtbaar 
resultaat! (Exposant: Galvanic Spa II Systems – Stand E.14) 
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 DÉ LASER BEHANDELING VOOR THUIS 
Silk’n is het nieuwste apparaat voor thuis als het gaat om langdurige ontharing. Dit 
gebeurt op basis van lichtenergie. Deze methode van ontharen wordt in klinieken 
al langere tijd toegepast, maar nu is het ook mogelijk om de behandeling thuis te 
ondergaan. Het is toepasbaar op alle huidtypen en haarsoorten. (Exposant: Silk'n 
– Stand: F.18) 
 
 
 DRAAI DE TIJD TERUG MET AGE LAB VAN SKINCODE 
Age Lab, de nieuwe lijn van het Zwitserse merk Skincode, bewijst dat het mogelijk is 
om de tijd terug te draaien! Het is de eerste productlijn die functioneert en denkt als de 
huid zelf en weet waar en wanneer zij haar werk in de huid moet doen. Ervaring op het 
gebied van dermatologie en postchirurgische ingrepen zijn gecombineerd om op 
actieve wijze rimpels (veroorzaakt door vochttekort), lijnen, expressielijntjes, tekenen 
van ouderdom te verminderen. Tegelijkertijd verstevigt de huid en wordt deze opnieuw 
intensief gehydrateerd. De huid voelt weer zijdezacht aan en ziet er aanmerkelijk 
gezonder en jonger uit. (Exposant: Maarleveld & Co – Stand: E.08) 
 
 
 REJUVI: MOOIE WIMPERS MET EYELASH REVITALIZER! 
Het gezicht van een vrouw heeft dagelijks te maken met make-up, zo ook je wimpers. 
Hulscher Cosmetics presenteert Rejuville, één van de haarproducten uit de anti-aging 
serie. Het rijke serum verbetert de doorbloeding en de kwaliteiten van de wimperharen. 
Dankzij de vele vitamines, ginkgo en angelica extracten zullen je wimpers niet meer 
uitvallen of afbreken, maar zelfs langer worden! Dankzij dit product zijn je wimpers 
gezond en super sterk. ( Exposant: Hulscher Cosmetics – Stand: F.05 ) 
 
 
 MTS MICRONEELDING THERAPY 
De MTS Roller ™ maakt gebruik van 200 hele fijne naaldjes die de huid ‘gecontroleerd 
verwonden’, zonder de opperhuid te beschadigen. Dit stimuleert de diepere huidlaag 
van het gezicht. Dankzij de aanpak van collageen en de elastine, vermindert de 
melanine productie. Collageen is het lichaamseigen eiwit dat verantwoordelijk is voor 
de stevigheid en elasticiteit van de huid. Melanine is verantwoordelijk voor de 
pigmentatie van onze huid. De 200 naaldjes creëren daarnaast ook microkanaaltjes tot 
in de diepere huidlagen, waardoor er een verhoogde opname van actieve werkstoffen plaatsvindt en 
de gebruikte producten een nog beter resultaat leveren. De behandelingen worden enkel uitgevoerd 
door een erkende MTS specialist. (Exposant: Derm Appeal – Stand: E.04). 
 
 
 PIJNLOOS EEN ZACHTE EN ZUIVERE HUID  
Dit exclusieve apparaat, dat oorspronkelijk uit Amerika komt, is pas sinds 2006 op de 
Europese markt te verkrijgen. De Hydrafacial™ wordt onder andere gebruikt voor het 
behandelen van rimpels, acne, littekens en pigmentvlekken. Het verwijdert dode 
huidcellen en onzuiverheden, terwijl de huid tegelijkertijd wordt doordrenkt met 
hydraterende, vochtvasthoudende serums. Het resultaat is verbluffend, je huid voelt 
zacht en het resultaat is onmiddellijk te zien. (Exposant: Come & Smile – Stand: E.11) 
 
 
 DEFINITIEVE BIOLOGISCHE HAARVERWIJDERING 
Definitieve haarverwijdering op een biologische manier, het kan! In Zwitserland is 
‘EnzymTec’ ontwikkeld en dit product bestaat volledig uit natuurlijke ingrediënten. 
Dankzij de ontwikkeling van deze nieuwe methode, worden alle haren voorgoed 
verwijderd en loop je geen risico dat de huid beschadigd! (Exposant: Enzymtec 
Nederland – Stand: E.12) 
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 BOOSTER VOOR MOOIE WIMPERS 
DermaQuest introduceert de nieuwe DermaLash in kleur! Dit kleurrijke, voedende en 
stimulerende product kan de hele dag door gedragen worden! De kleuren kunnen als 
vloeibare eyeliner aangebracht worden en zetten hun werking voort om de haar 
follikels te voeden en te verstevigen, wat resulteert in langere en vollere wimpers! 
(Exposant: Derm Appeal – Stand: E.04)  
 
 
  AFVALLEN DOOR EIWITTEN  
Veel Nederlanders worstelen met overtollig kilo’s. Afvallen? Kies voor verantwoord 
afvallen met het SanaSlank concept. SanaSlank presenteert een speciaal eiwitdieet, 
met een volledig programma en begeleiding. Het dieet is gebaseerd op veel eiwitten, 
verse groenten, weinig koolhydraten en weinig verzadigd vet. Het hongergevoel zal 
afnemen en de stofwisseling wordt hoger. SanaSlank Nederland is de enige 
aanbieder hiervan, met een begeleidend boek, waardoor je het dieet nu ook 
zelfstandig kunt volgen. (Exposant: SanaSlank – B.08) 
 
 
 NEW SHAPE: VOOR EEN STRAK LICHAAM 
Laser Company kan je sinds kort de nieuwste technologie aanbieden op het 
gebied van contourverbetering en vermindering van cellulitis, striae en een 
verslapte huid. Met de ELOS VelaSmooth kan de huid van benen, billen, buik en 
bovenarmen grondig aangepakt worden. Dit resulteert uiteindelijk in een strakkere, 
gladde huid met duidelijk minder cellulitis. De behandeling is bijzonder aangenaam 
en ontspannend en zorgt voor een prachtig resultaat. (Exposant: Laser Company – 
Stand: D.12) 
 
 
 FACELIFT ZONDER SNIJDEN 
Het Yin Yang Centrum is de eerste kliniek in Nederland die een esthetische 
behandeling met Chinese natuurlijke geneeskunde uitvoert. Het gaat om een 
speciale accupunctuur sessie, waardoor de huid wordt gelift en verjongd! Een 
mooi en strak gezicht, zonder dat er een mes aan de pas komt! (Exposant: 
Oriental College / Yin Yang Centrum - stand: B.22) 
 
 
 
 HUIDVERBETERING UIT EEN FLESJE 
De serie van Elizabeth Arden Prevage zit vol met PREVAGE® en bevat 
cosmeceutische formules voor gezicht, hals en decolleté ontwikkelt door de 
Amerikaanse farmaceut Allergan in samenwerking met Elizabeth Arden. PREVAGE® 
vertraagt het huidverouderingsproces en herstelt schade aan de huid, ontstaan door 
overmatige blootstelling aan de zon. Het bevat Idebenone, een zeer krachtige 
nieuwe antioxidant. Daarnaast heeft PREVAGE® anti-aging producten voor lichaam 
en gezicht. (Exposant: Maarleveld & Co – Stand: E.08) 
 
 
 PERSONALIZED VITAMINS VAN FIT FOR ME VITAMINES OP MAAT 
Het lichaam heeft dagelijks vitamine en mineralen nodig. Echter, ieder mens is uniek 
en heeft verschillende behoeften. Fit for Me stemt het supplement af op ieders eigen 
behoefte. Hierdoor is Fit for Me de optimale ondersteuning voor je gezondheid. 
Dankzij de ontwikkeling van de Fit for Me, Voedingstest in samenwerking met TNO, 
zijn de vitaminen toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. (Exposant: Fit for me – 
Stand: D.19) 
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 EEUWIGE JEUGD, DROOM OF WERKELIJKHEID?  
De anti-aginggeneeskunde heeft als doel de mens meer productieve levens-jaren te 
schenken en de levenskwaliteit van de mens te verhogen. Het nieuwe boek:’Eeuwige 
Jeugd’’, geschreven door esthetisch arts Paul Musarella, gaat uitvoerig in op de aspecten 
van de anti-aginggeneeskunde.(Exposant: Aestetica Europa – Stand: D.14) 
 
 
 
 KUREN EN KOKEN DE UNIEKE COMBINATIE  
Het allereerste culinaire wellnessboek :’’Koken & Kuren’’ is een uniek resultaat van de 
samenwerking tussen een kok en een manager, namelijk chef-kok Albert van Rheede en 
Algemeen directeur Joost den Bieman van Scandic Sanadome. Kuren & Koken 
beschouwt voedsel als een holistisch gegeven - voedsel is goed voor zowel je innerlijk 
als je uiterlijk. Het boek beschrijft twintig producten en ingrediënten die een zeer hoge 
hoeveelheid duurzame stoffen bevatten die superfoods worden genoemd. (Exposant: 
Sanadome – Stand: D.21) 
 
 
 MOOI ZIJN & MOOI BLIJVEN 
Beautyjournaliste Monique Lindeboom dook in de wereld van de make-overs en schreef 
een praktisch boek over eigenwijze 40+ vrouwen. Ze geeft nuchtere, maar gedetailleerde 
tips over huidverzorging, laat je stralen met make-up, biedt steun als je haar futlozer 
wordt en laat de leukste en beste specialisten aan het woord over mode, beweging, 
plastische chirurgie en voeding. Monique Lindeboom zal tijdens haar Beautyspreekuur, 
samen met Paul Musarella, antwoord geven op al je beautyvragen. Zaterdag en zondag 
zal het Beautyspreekuur plaatsvinden om 13:40. 
 
 
 DE NATIONALE WELLNESS KADOBON  
Ben je al weken opzoek naar een leuk kado voor je vriend of vriendin en heb je geen 
zin om die drukke stad in te gaan na een lange dag op het werk? Blijf lekker thuis en 
zoek online rustig een leuk origineel kado die je eenvoudig ontvangt als e-mail in je 
mailbox. Printen mag maar hoeft niet, het gaat om de code op de bon. Besteden kan 
natuurlijk landelijk en in meerdere delen bij sauna’s, sportscholen, yoga- en 
schoonheidstudio’s etc.  Kijk eerst even op SaunaChecken.nl om te lezen wat andere gasten van de 
Nederlandse sauna’s vinden als je de bon daar wilt besteden. (Exposant: Nationale Wellness 
Kadobon – Stand: A.07) 
 
 
 SLAPEND ONTGIFTEN!  
Om gezond door het leven te gaan, is het af en toe nodig om je lichaam te ontdoen 
van giftige stoffen. Dit kan nu heel simpel door middel van de Bodytox Detox Voet 
Pleisters. Breng de pleisters voor het slapen gaan aan op de zool van je voet. ’s 
Nachts doet de pleister zijn werk en zorgt ervoor dat de gifstoffen verdwijnen en je 
lichaam van binnen wordt gereinigd. Hierdoor ben je overdag energieker, 
ontspannen, je krijgt een mooie huid, het haar gaat glanzen en je nagels worden 
gezonder! (Exposant: I-Beauty – stand: A.22) 
 
 
 ONDERSTEUNING IN DE OVERGANG 
Care for Women heeft de MenoSpray ontwikkeld. Deze spray is een snelle 
ondersteuning voor vrouwen in de overgang. Women’s MenoSpray is een unieke 
eenvoudige spray die je meteen in kunt zetten als er een opvlieger of 
transpiratieaanval opkomt. De spray bevat vloeibare extracten die zorgen voor 
een directe verlichting bij opvliegers. (Exposant: Care for Women – stand: D.25) 
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 ALL-IN GEZONDHEIDSPROGRAMMA 
Iedereen wil gezond zijn en blijven, maar dit is niet altijd even makkelijk! 
Yourworldofwellness.com heeft een totaalprogramma ontwikkeld om ons hierin 
te ondersteunen. Het programma staat in het teken van voeding, beweging, 
ontspanning en bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Wellness 
Test®, Wellness Index® en PHMP®. Als lid van Yourworldofwellness.com krijg 
je digitaal persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van het programma! 
(Meer informatie: yourworldofwellness.com - stand: D.21) 
 
 
NIEUWS UIT DE WELLNESS SHOP 
 
 HET SAUNAKUSSEN 
De sauna is voor veel mensen een plek om even lekker te ontspannen en nergens 
aan te denken. Maar over het algemeen zijn sauna’s niet zo comfortabel als je wilt 
gaan liggen. Laat staan dat het kussen zacht is! Dit is echter verleden tijd, want nu is 
er het HaLu kussen. Dit is een houten kussen gemaakt uit Abachi hout en bestaat uit 
vier onafhankelijk scharnierende schotels, precies in de vorm van ieders hoofd. Het 
hout is warmteabsorberend, zacht, splintert niet en is erg comfortabel. Met dit kussen 
wordt de sauna pas echt ontspannend! (Exposant: Saunakussen – Stand: D.28) 
 
 
 SUPERBROCCOLI MET BROCCOCRESS 
BroccoCress is een speciale kiem van broccoli. Het bevat een hoge concentratie 
Sulforaphane glucosinolate (SGS) en een gezondheidsbevorderende inhoudstof uit 
de groep anti-oxidanten. Een bosje van ongeveer 5 gram BroccoCress bevat 
ongeveer 30 keer meer SGS dan een normale portie gekookte broccoli en werkt tot 
wel 72-uur. Eenvoudig afknippen en op het laatste moment toevoegen aan je 
gerecht. Heel makkelijk en super gezond! (Exposant: Brocco – Stand E.24) 
 
 
 ALLES-IN-ÉÉN-KAARS 
De Soy Body Massage Candle is een echte noviteit op het gebied van massageolie. 
Deze kaars heeft werkelijk alles in één. Deze kaars belooft een lekker geurtje, 
kaarslicht en ook massageolie te zijn! Laat de Soy Body Massage Candle een 
kwartiertje branden, zodat er een heerlijke geur in de kamer komt totdat er een tot 
massa gesmolten soja is gevormd. Blaas vervolgens de kaas uit en schenk de 
gesmolten soja rechtstreeks op de huid. Soja wordt vloeibaar op lichaamstemperatuur, 
dus dit voelt zeer aangenaam op de huid. De massage kan beginnen! Het product is 
100% natuurlijk, milieuvriendelijk en de kaarsen branden langer dan gewonen paraffine 
kaarsen. De kaars is zelfs te krijgen in 50 verschillende geuren! (Exposant: Je t’aime fragrances – 
Stand: E.34) 
 
 
 SCRUBBEN VOOR EEN ZACHTE EN SOEPELE HUID 
Dit speciale scrubzout bestaat uit puur zeezout en is verrijkt met oliën en vitamine E, 
waardoor het uniek is in zijn soort. Deze scrubber verwijdert alle dode huidcellen en laat 
een zachte en soepele huid achter. Het is te verkrijgen in Mocca, Mimosa, Groene Thee, 
Herbal Lavendel, Mango, Meloen, Ocean en nog vele andere geuren. (Exposant: Rshop 
– Stand: E.29 )  
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 VOEDINGSSUPPLEMENT TEGEN HAARVERLIES 
Een nieuw voedingssupplement ontdekt door Viviscal. Het supplement wordt 
gebruikt bij het tegengaan van dunner wordend haar en haarverlies. Het 
belangrijkste ingrediënt is AminoMarC, een diepzeevis extract dat de essentiële 
aminozuren biedt, die nodig zijn om dunner wordend haar te voeden en groei van 
het haar te ondersteunen. Al na drie maanden is het verschil te zien! (Exposant: 
Viviscal – Stand: D.26) 
 
 
 
 THAISE WIKKELBROEK 
Deze ideale Thaise wikkelbroek, van 100% katoen, biedt voor zowel mannen als 
de vrouwen een uitkomst. De broek past namelijk altijd! Deze gemakkelijk 
aantrekbare broek is niet alleen erg comfortabel tijdens een shiatsu, Thaise- of 
stoelmassage, maar ook tijdens lange reizen. De broek is beschikbaar in een lang 
en driekwartmodel en is bovendien te verkrijgen in acht verschillende kleuren. 
(Exposanten: Natural Health – Stand: D.29) 
 
 
 JUICE PLUS+ ® 
Dit voedingssupplement bestaat volledig uit voeding op basis van vruchten zoals 
bessen en druiven. Zij zitten niet alleen vol met vitamines maar bevatten ook een 
breed scala aan andere positieve plantstoffen. Deze voedingssupplementen 
bieden de essentiële bestanddelen uit acht verschillende soorten bessen en 
druiven aan. Bovendien zorgen de vitamines ervoor dat het cholesterol en de 
bloeddruk dalen. (Exposant: Juice Plus+® Independent distributors – Stand: E.35) 
 
 
 VERLICHT JE PIJNLIJKE GEWRICHTEN MET DE INFRAROODDEKEN! 
De infrarooddeken is speciaal ontworpen om de effecten van een infrarode sauna 
ook thuis te kunnen ervaren. De diepwerkende infrarode warmte van de deken 
heeft een aangename en ontspannende invloed op het gehele lichaam. Vooral de 
spieren, pezen en gewrichten hebben baat bij de behandeling. De bekende 
infrarode lamp werd vroeger gebruikt bij vastzittende en/of pijnlijke spieren van 
schouders en rug. De infrarooddeken kan door iedereen gebruikt worden. Vooral 
personen die lijden aan fibromyalgie, gewrichtspijn, artrose en reumatoïde artritis 
ervaren significante pijnverlichting na het gebruik van de infrarooddeken. Gezonde voeding en 
voedingssupplementen dragen bij tot een nog beter effect van de uitwerking van de deken. (Exposant: 
Nelson B.V. – Stand: E.22)  
 
 
 HÉÉRLIJK SLAPEN! 
Altijd al eens écht lekker willen slapen? Start er dan dit voorjaar mee! De 
slaapmaskers van ZORROme zijn voorzien van hele kekke prints en zitten 
heerlijk comfortabel! Weg met die saaie slaapmaskers; ZORROme, here I come! 
Alle ZORROme's zijn lichtdonker gemaakt, waardoor je op elke gewenste plek 
even een hazenslaapje kunt doen. Trouwens, wie kent 'em niet onze held 
ZORRO met zijn spannende zwarte masker… (Exposant: ZORROme)  
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MASSAGES IN ALLE SOORTEN EN MATEN 
 
 SLANKER DOOR MASSAGE 
De Mapquassage is een nieuwe, intensieve massagetherapie afkomstig uit Vietnam. 
De techniek werd voornamelijk gebruikt om het genezingsproces na operaties te 
bevorderen, maar al snel bleek dat het verassend goede resultaten opleverde bij 
vrouwen met overgewicht en cellulitis! De huid wordt gladder en blubberbuiken worden 
subtiel weggewerkt! (Exposant: Layna Gezondheids & Massagepraktijk – Massage 
Plein)  
 
 
 DE ORANG MALU MASSAGE 
Opleidingsinstituut Organg Malu heeft een nieuwe massagetechniek ontwikkeld. 
Deze techniek bestaat uit een mix van Oosterse en Westerse invloeden, waaronder 
reflexologie en de klassieke- ayurvedische- en energetische massage. Je wordt 
gemasseerd door verwamde houten massagerollen. Deze rollen maken de 
afvalstoffen in de spieren los en herstellen de balans tussen lichaam en geest. Dit 
heeft een positief effect op ademhaling, spijsvertering en de bloedcirculatie. 
(Exposant: Opleidingsinstituut Orang-Malu – Massage Plein)  
 
 
 HERBALPAD FACE MASSAGE MET UNIEKE KRUIDENPADS  
De Herbalpad Massage wordt uitgevoerd met een combinatie van 
kruidenmelanges en warmte. De pad ziet eruit als een koffiepad gevuld met 
kruiden en wordt verwarmd, waarna er etherische oliën vrijkomen. De 
combinatie van warmte en geur zorgt voor ultieme ontspanning! De pads zijn 
zeer hygiënisch, omdat ze allemaal per stuk zijn verpakt en na gebruik gewoon 
weggegooid kunnen worden! Je kunt van deze behandeling genieten in een 
massagesalon, maar nu ook zelf met de ‘thuiskit’ aan de slag! (Exposant: 
Herbalpad Massage – Massage Plein) 
 
 
 ONTDEK DE KRACHT VAN EEN ‘WONDERMASSAGE’ 
Dankzij ‘Wonder Massage’ word je gezonder, energieker, fitter, soepeler en vitaler 
op een natuurlijke manier. Wonder Massage verhoogt de weerstand, verhelpt nek, 
schouder en andere (pijnlijke) klachten en heeft een positieve invloed op je 
stemming, slaap en emoties. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bloeddruk daalt 
naarmate je elke dag een aantal minuten een wondermassage ondergaat. 
(Exposant: Wonder Massage Nederland Workshops en Trainingen – Massage 
Plein)  
 
 
 JADESTONE MASSAGE 
De Jadestone massage is een nieuwe techniek op basis van eeuwenoude kennis 
en ontwikkeld in de stilte van de woestijn. De Jadestone is een zuivere edelsteen 
die in combinatie met een massage zorgt voor een intense ontspanning van 
lichaam en geest. Je voelt je energieker en je lichaam wordt letterlijk bevrijdt van 
alle afvalstoffen. (Exposant: Arabic Massage – Massage Plein) 
 
 
 4 MASSAGES IN 1 
Deze unieke massage richt zich voornamelijk op hoofd, nek, rug en schouders. De 
techniek heeft een enorm succes geboekt, omdat je na de eerste massage het 
verschil al merkt! Mensen die niet geholpen kunnen worden door een fysiotherapeut 
hebben baat bij deze massagetechniek. (Exposant: Arabic Massage Rituals – 
Massage Plein) 


