Tarieven Behandelingen RosaLife/Vitaal en Ontspanning
Vitaal
Kennis maken met Vitaal
incl. Uitleg en Folders naar keuze (ook via mail).
Wegen/meten/BRAVO check
Wegen is weten! BRAVO check volgens de Hartstichting.
Voedingsanalyse
Uitleg van voedingsgewoontes en voedingsadviezen voor nu.
Voedingsanalyse, wegen/meten
Uitleg gezonde voeding, incl. wegen en meten.
Voedingsanalyse, wegen/meten, BRAVO check
Totale gezondheidscheck, kan in mindering worden gebracht bij start RosaLife.
Voortraject; uitgebreide gezondheidscheck incl. Intakegesprek en PLA
Wordt eventueel in mindering gebracht bij start RosaLife, 2x 60min.
Coaching na voortraject
Wegen/meten, 2x 30 of 1x 60min. (wandel)coachsessie, incl. 1x vb menu.
Coaching na voortraject
Wegen/meten, 4x 30 of 2x 60min. (wandel)coachsessie, incl.2x vb menu.
Wandelcoachsessie
incl. Wegen/meten voor aanvang en kopje koffie/thee op locatie.
Extra consult/(wandel)coaching/E-coaching (pas-op-de-plaats-aanpak)
incl. Wegen/meten voor aanvang en kopje koffie/thee op locatie.
Extra consult/(wandel)Coaching/E-coaching (pas-op-de-plaats-aanpak)
Inzetbaar wanneer er (extra) behoefte is aan coaching, incl. wegen/meten.

RosaLife

Kennis maken met Vitaal/RosaLife
incl.uitleg RosaLife en folders naar keuze (ook via mail).
Voortraject; uitgebreide gezondheidscheck, incl. Intakegesprek en PLA
Na mininmaal 2 mnd kun je starten met de RosaLife menu's.
Start RosaLife menu's (€ 85,00 p.mnd.)
incl. menu's, en 6x 30 min. (E-) coachingsgesprekken.
Verlenging RosaLife menu's (€ 75,00 p.mnd.)
incl. menu's en 6x 30 min. of 3x 60 min. (wandel/E-) coachingsgesprekken.
Verlenging RosaLife menu's/stabilisatie
incl. (laatste) menu's en 2x 30 of 1x 60 min. (wandel/E-) coachingsgesprekken.
3x RosaLife menu's ter kennismaking
3 persoonlijk op maat gemaakte menu's gericht op reductie vet%,
wordt in mindering gebracht bij start RosaLife.
Stabilisatie/(E-) consult nà RosaLife traject
incl. Wegen/meten, aanbeveling min. 2x per jaar.
Herstart met huidige RosaLife menu's nà RosaLife traject
incl. Wegen/meten en 1x 30 min. begeleiding bij herstart.
Wandelcoachsessie/stabilisatie nà RosaLife
incl. Wegen/meten en voor aanvang en kopje koffie/thee op locatie.

Belleza/Vitaal Behandelingen voor Ontspanning

Hydra Clean wellness
Reinigende en ontspannende behandeling met het Hydra Clean apparaat.
Eye Logic
Innovatieve oogbehandeling; werkt liftend en verstevigend, geeft glans.
Aromatic Visage
Totale ontspanning van de huid met Etherische oliën en speciaal masker, incl. ontharen.
Hydradermie Youth
Verjongende behandeling door het stimuleren van de cellulaire activiteit, Dynamische
Ionisatie verhoogd de biologische celactivit, gevolgd door warmtegeleiding om de
celenergie te verhogen, incl. ontharen.
Hydra Peeling met Hydrabrasion
Huidvernieuwende behandeling d.m.v. mechanische peeling, incl. ontharen.
Hydradermie Lift met Lift Summum
Een verstevigende- en Liftende behandeling, kan in kuurverband, zeer geschikt na het
afslanken, incl ontharen.
Hydradermie Youth Age Logic met Lift Yeux
Anti-Aging gelaatbehandeling gecombineerd met Oog-Lift, kan in kuurverband, een
verstevigende huidbehandeling, geschikt voor na het afslanken.

Duur

Prijs

15 min.

Gratis

30 min.

€ 34,50

45 min.
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30 min.

€ 34,50

45 min.
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30 min.

€
€
€
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i.c.m. consult

40 min.
i.c.m. consult

50 min.
i.c.m. consult

60 min.
i.c.m. consult

60 min.
i.c.m. consult

80 min.
i.c.m. consult

80 min.
i.c.m. consult

Optie: bij los consult 1 behandeling naar keuze en tijdens volgen van Rosalife onbeperkt behandelingen naar keuze te boeken.
Offerte op maat; indien gewenst op locatie en/of E-coaching, incl. km vergoeding (0,19 ct per km).

Tarieven vanaf 1 november 2018

Lelieberg 2
4708 LK Roosendaal
Tel. +31 6 22504915
E-mail: info@labeautebelleza.nl
www.labeautebelleza.nl
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34,00
57,00
51,00
67,00
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€ 77,00
€ 71,00
€ 107,00
€ 94,00
€ 107,00
€ 94,00

