
Wat is cellulitis eigenlijk? 
Cellulitis begint met een verslechtering van de bloedcirculatie.  
De voedingsstoffen die bestemd zijn voor de cellen worden niet 
meer regelmatig  aan– en afgevoerd maar zij hopen zich op in 

de zones tussen de vetcellen. 

Alleen dan is het proces omkeerbaar.  
Anders zal de situatie enkel maar verslechteren 

omdat de groepjes opeenhopende vetcellen 
steeds groter worden en bovendien nog wordt 

versterkt door collageen waardoor de huid 
uiteindelijk hard wordt. 

Het is belangrijk om in een vroeg stadium in te grijpen ! 

Het gevolg is dat vocht wordt vastgehouden. De cellen 
worden gecomprimeerd en de aanvoer van voedingsstoffen 

en de afvoer van afvalstoffen wordt bemoeilijkt.  
De cellen gaan in groepjes “samenklonten”.  

Dit resulteert in de “balletjes” of “knopen” die je ook aan het 
huidoppervlak voelt in een vergevorderde vorm van cellulitis. 

Deze ophopingen zorgen voor een bepaalde “spanning” die 
“oedeem” wordt genoemd. De huid voelt gespannen en 

gezwollen aan. De haarvaatjes worden samengedrukt 
wat de bloedcirculatie niet ten goede komt. 

De afstand tussen de cellen wordt verkleind en hierdoor vermindert 
de bloedcirculatie nog meer. Het proces van de natuurlijke vetafvoer 

stagneert en wij ontdekken dat we een sinaasappelhuid hebben. 
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Cellulitis moet op verschillende gebieden aangepakt worden.  
Allereerst zijn een juist voedingspatroon en lichaamsbeweging van groot belang. Andere 

ondersteunende maatregelen zijn steunkousen, groene thee,  
natuurlijke anti-cellulitis crèmes en anti-cellulitisbehandelingen. 

Wat kun je aan cellulitis doen? 

 Beperk de consumptie van koffie en 
alcohol 

 Rook niet 

 Drink ten minste 1,5 liter water ver van 
de maaltijden 

 Eet fruit en groente, probeer sauzen uit 
pakjes en potjes te vermijden 

 Let op met suiker! 

 Beperk de consumptie van dierlijke 
vetten en gefrituurde voeding 

Juist voedingspatroon 

Lichaamsbeweging 

 Dagelijkse lichaamsbeweging is 
belangrijk voor de bloedcirculatie 

 Een stevige wandeling of fietstochtje  
is al voldoende 

 Neem de trap in plaats van de lift 

 U kan bij ons terecht voor de 
bodycoach of crosstrainen 

De behandeling 

 Gecombineerde kuurbehandeling 

 Cavitatie / radiofrequentie 

 UCW 

 Ice-stones 

 Pakking 

 Body coach 

 Lymfedrainage 
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Gecombineerde kuurbehandeling 
De sleutel tot succes ligt in een totaalprogramma 

Anti-cellulitis kuurbehandeling 

Het meest ideale is om 2 behandelingen in de week te doen. 

1 UCW behandeling  
+ kuur 5 behandelingen: 735 euro 

 
1 UCW behandeling 

+ kuur 10 behandelingen: 1285 euro 
 

10 beurtenkaart Body Coach: 120 euro 

1ste behandeling 5 of 10 behandelingen 

We starten met een Universal Contour 
Wrap om uw lichaam te zuiveren, te 
ontgiften en voor te bereiden op de 

volgende behandelingen. 

 15 min in het alphamassagetoestel 
voor een betere circulatie 

 Specifieke pakking om de 
losgemaakte afvalstoffen te 
verwijderen in combinatie met 
spierstimulatie, op deze aangename 
manier trainen we uw spieren 

 Cavitatie om de vetcellen te 
vernietigen en de oneffenheden te 
verminderen 

 Cupping, krachtige 
bindweefselmassage 

 Dermaroller en aanbrengen en 
insluizen met iontoforese van een 
geconcentreerde cocktail van 
ingrediënten 

 Radiofrequentie om de huid stevig te 
houden 
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Cavitatie 

Cavitatie verhelpt cellulitis daar waar andere behandelingen soms 
minder succes hebben. De behandeling is volledig pijnloos en heeft 

geen neveneffecten. 
De afgebroken cellen verlaten het lichaam via de nieren en de lever. 

Sporten of lymfedrainage tijdens de behandeling is belangrijk. 

 Gedurende 2 dagen dagelijks 2 liter water drinken 
 Gedurende 2 dagen alcohol beperken 
 Gedurende 2 dagen koolhydraten beperken 
 Gedurende 2 dagen vetten en suikers beperken 
 Ontgiftende, zuiverende producten gebruiken 
 Bewegen door bv. te sporten, wandelen, zwemmen 

De behandeling 
15 minuten in het led-alphamassagetoestel 

We verwarmen de cellen en vetlagen zodat deze beter kunnen 
behandeld worden met de cavitatie. Deze technologie zorgt ook voor 
een betere bloedcirculatie en werking van het lymfesysteem. 

Cavitatie (ultrasound & radiofrequentie) 

Vernietigen van de vetcellen zonder omliggend weefsel te 
beschadigen. De vetcellen worden geëlimineerd en op natuurlijke 
wijze afgevoerd langs de lymfekanalen, de bloedbaan en de lever. 

Lymfedrainage 

Voor het afvoeren van het nodige vet, de vetcellen die vrijgekomen 
zijn door cavitatie worden sneller verwerkt door ons lichaam zodat ze 
zich niet opnieuw vastzetten. 

Spierstimulatie 

Op deze manier traint u op een aangename manier uw spieren 
zonder hierdoor enige krachtinspanning te hoeven doen.  
Door middel van pijnloze stroomstootjes wordt de spier 
‘gedwongen’ om te trainen. 

De nabehandeling 

Duur: 90 min. – per zone: 95 euro 
Kuur 10 behandelingen: 950 euro thuisverzorgingsproducten en supplementen inclusief 

Ideaal in combinatie met de ice wrap of de anti-cellulitis pakkingen. 
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Universal Contour Wrap 

Deze behandeling zuivert en onttrekt gifstoffen uit het vetweefsel en stimuleert het 
lymfesysteem om deze af te voeren. Niet alleen zorgt dit voor een gevoelige 

versteviging van het vetweefsel, er wordt ook een blijvend verlies aan lichaamsomtrek 
van min. 15 cm gegarandeerd. 

 
Deze behandeling verwijdert eveneens dode huidcellen, reinigt de huid, ontgift het 

lichaam, verstrakt de huid, maakt littekens en cellulitis minder zichtbaar. 

 
Één behandeling geeft op zich al fraaie 

resultaten en zorgt voor een goede 
ontgifting, centimeterverlies, versteviging 
van de huid en een zalig en ontspannen 

gevoel. Een volledige kuur van 4 
behandelingen zorgt voor een volledige 
ontgifting en een groter en blijvender 

centimeterverlies. 

Hoe vaak? 

De klei die zich in de poriën bevindt zal nog enkele dagen doorwerken met verder 
centimeterverlies tot gevolg. Ook het lymfesysteem draait nog enkele dagen op een 

verhoogd ritme door. 
Het is de ideale start voor een anti-cellulitiskuur. Ontgiften en ontslakken gaan samen 

met het verminderen van cellulitis! 

© Les secrets de beauté 



Universal Contour Wrap 

 
Er wordt eerst gepolst naar uw algemene gezondheidstoestand, daarna wordt u van kop 

tot teen opgemeten en ingesmeerd met zuiverende klei.  
 

U wordt ingepakt met warme elastische windels die gedrenkt zijn in een warme 
zeekleioplossing afkomstig uit de Dode zee.  

 
Vervolgens neemt u plaats in het alpha-massagetoestel of op de massagematras. 
Nadat de zeeklei een uur heeft ingewerkt wordt u terug uitgewindeld, kan u zich 
douchen en wordt u opnieuw opgemeten. Zo kunnen we vaststellen hoeveel 

centimeter u daadwerkelijk verloren bent. 
 

Uiteraard zal u zelf onmiddellijk voelen dat uw huid veel zachter en steviger aanvoelt 

en u makkelijker in uw kledij glijdt. 

Duur: 120min – prijs: 85 euro 
Kuur 4 beurten – prijs: 320 euro 

1 beurt + gelaatsverzorging aangepast aan uw 
huidtype: 140 euro 

Verloop van een Universal Contour Wrap 

Wij garanderen u dat 
u na één behandeling 

minstens 15cm in 
lichaamsomtrek zal 

verliezen of u betaalt 
niet! 
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Ice-stones 
De herstellende eigenschappen van ijs voor de 

schoonheid is reeds lange tijd bekend: de 
beroemde Catharina II gebruikte voor het 

ochtendwassen water met ijsblokjes. 
 

Het ijs helpt niet alleen het lichaam wakker te 
maken maar het heeft ook een gunstig effect op 

de huid. Samen met het ijs smelten de 
centimeters van je lichaam. 

De lichaamscontouren verstevigen zinderogen en 
na enkele beurten zijn de eerste centimeters eraf. 

Lymfedrainage 
Een klassieke manier om cellulitis aan te pakken 

is de lymfedrainage. Een lymfedrainage zorgt 
ervoor dat de lymfecirculatie tot 10 maal sneller 

gaat stromen dan normaal. Het heeft een 
relaxerend effect en zorgt ervoor dat de huid er 

beter en gezonder gaat uitzien. 

Voordelen 

Verstevigend en liftend 

Minder centimeters in omtrek 

Stimuleert de bloedsomloop 

Minder cellulitis 

Zuiverend en ontgiftend 

Plaatselijke zones: 45 euro 
Volledige lichaam: 75 euro 

Duur: 30 min. Prijs: 30 euro 
Kuur 10 beurten: 270 euro 

Om de circulatie op gang te brengen is het 
noodzakelijk om 10 tot 20 sessies te plannen over 

een periode van 5 tot 10 weken. Het is 
noodzakelijk dat je veel water drinkt en een 

gezonde levensstijl aanhoudt. 

Veel klanten kiezen ervoor om 
cavitatie, anti-cellulitispakkingen, 
ice-stones,…. te combineren met 
een aantal sessies lymfedrainage. 

Een lymfedrainage reinigt en stimuleert het hele 
lichaam. Lymfedrainage is aangewezen bij 

ontgiftingsverschijnselen, bij zware vermoeide 
benen, circulatieproblemen en bij overtollig 

vocht en cellulitisproblemen. 
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Body strategist+ cellulitis programma 

Een volledig programma van opeenvolgende 
behandelingen om te ontgiften, te draineren en 

om problemen op te lossen die met alle vormen 
van cellulitis samengaan.  

 
Cellulitis is een verandering van vetweefsel dat 
gepaard gaat met onvoldoende microcirculatie 

wat kan resulteren in oedeem, sinaasappelhuid en 
lokale vetophoping.  

 
Deze verschillende types van cellulitis zijn 

afhankelijk van de lichaamsstructuur van het 
individu en van de omvang van de bestaande 

aandoening. . 

Vaste cellulitis 
1 behandeling: 85 euro 

Kuur van 10 behandelingen: 
850 euro thuisverzorgingsproducten 

inbegrepen 

 
Weke en gemengde cellulitis 

1 behandeling: 75 euro 
Kuur van 10 behandelingen: 
750 euro thuisverzorgingsproducten 

inbegrepen 
 

Detox cellulitis 
1 behandeling: 75 euro 

Kuur van 10 behandelingen: 
750 euro thuisverzorgingsproducten 

inbegrepen 

Er zal voor u een gepersonaliseerde kuur 
uitgewerkt worden naargelang uw  
huidconditie en het soort cellulitis 
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Body Coach 

De body coach vermindert cellulitis en helpt tegen vochtophoping en spataders. 
Bovendien zorgt de body coach ook voor figuurcorrectie, lymfedrainage en 

vetverbranding. 
 

De spierversterking corrigeert uw figuur en maakt het mooier. Er is ook duidelijk een 
verbeterde doorbloeding door te trainen op de body coach. Velen krijgen jeuk aan 
de neus of de oorlelletjes. Vaak zie je dat de huid roder is dan normaal. Dit wijst erop 

dat de bloedvaten wijd open staan. 
 

De vibratietraining is ook een spectaculaire gangmaker voor de lymfedrainage in het 
lichaam. De afvalstoffen worden daardoor gecirculeerd. Door voldoende water te 
drinken (1,5 liter per dag) kunne deze afvalstoffen effectief het lichaam verlaten. 

Met begeleiding, per beurt: 15 euro 
Met begeleiding, kuur 12 beurten: 

120 euro 

Een complete training in 20 minuten zorgt voor: 
 

 Spierversteviging 

 Krachttoename 
 Verhoogde uithouding 

 Betere doorbloeding 

 Collageenverbetering 

 Cellulitisbehandeling 

 Vetreductie 

 Versterking botweefsel 
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Een maatje minder met de ice wraps in combinatie 
met de bodycoach 

1 behandeling: 60 min. - 75 euro 

Kuur van 8 behandelingen: 600 euro 

Bij het boeken van een kuur ontvangt u een waardebon 
voor een gelaatsverzorging 

 We meten de te behandelen zones op 

 De lichaamsdelen worden ingewikkeld 

 U neemt plaats op de bodycoach en u 
doet voor 20 minuten oefeningen 

 Daarna rust u nog 25 minuten 

 U kan er optioneel een gelaatsmassage, 
mini gelaat, voetmassage,… bij boeken 
of gewoon een beetje rusten 

 We windelen u uit en meten uw 
lichaam opnieuw op 

 

 Fase 1 - Coënsym A- Zorgt dat het vet vrij komt 
 Fase 2 - L-Carnitine - Voert het vet af 
 Fase 3 - Cafeïne - Vetverbrander, versnelt het proces 

Ingrediënten 
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Stimuleert het metabolisme/stofwisseling en 
brengt de vetverbranding op gang 



Cellulitis aanpakken met mesolipo 

Mesolipo wordt met veel succes toegepast in de strijd 
tegen plaatselijke vetophopingen, cellulitis en 

huidveroudering. 

 

Hierbij zorgen plaatselijke micro-injecties voor een 
lokale vetverbranding, het verstrakken van de huid en 

een optimale huidcorrectie. 

Men treft cellulitis vooral aan bij vrouwen ter 
hoogte van het bekken, de dijen, de knieën en de 

enkels. 

 

De actieve bestanddelen die worden geïnjecteerd 
lossen het vet op, zijn waterafdrijvend en geven 

voeding aan de huid.  

 

Tevens wordt de bloeddoorstroming bevorderd, 
waarmee de belangrijkste oorzaken voor het 
ontstaan van cellulitis worden tegengegaan. 

 
 

 Dubbele kin 

 Binnenzijde knieën 

 Billen 

 Lovehandles 

 Maag, buik, heupen / dijen 

 Onder de BH band 

 Cellulitis 

Zones 
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150 euro per behandeling, per zone 

Mesolipo 

 

 

 

De mesolipo bestaat uit het geven van een 
heleboel kleine injecties in het te behandelen 

huidgebied. 

Dit geeft meestal slechts een lichte gevoeligheid. 
Ieder huidgebied reageert verschillend op de 
injecties, maar een lichte zwelling en enige 

roodheid zijn normaal in de eerste uren na de 
behandeling. 

Soms kan gedurende enkele dagen een blauwe 
plek ontstaan. 

Na de behandeling kunt u gewoon alle dagelijkse 
bezigheden vervolgen. 

Voor een optimaal resultaat volstaan gemiddeld  
8 tot 12 behandelingen. 

De behandelingen vinden plaats met een 
tussenliggende periode van 1-2 weken. 

In de meeste gevallen is na vier tot vijf 
behandelingen al een goed resultaat 

zichtbaar. 

Voor een langdurig resultaat adviseren wij 
iedere drie maanden de mesolipo te 

herhalen. 

Mesolipo is een zeer veilige niet-
operatieve methode voor de 

behandeling van cellulitis, het herstellen 
van de lichaamscontouren en het 

bewerkstelligen van huidverjonging. 

Ernstige bijwerkingen of complicaties 
zijn uiterst ongewoon bij mesolipo. 

De behandeling 

Resultaat en veiligheid 
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De sleutel tot succes ligt in een totaalprogramma 

Cellulitis aanpakken met een diepe bindweefselmassage 

Cellulitis hebben we te danken aan onze hormonale 
structuur en wie cellulitis heeft, draagt ook veel 

afvalstoffen mee en dat is niet bevorderlijk voor je 
gezondheid! 

 
Cellulitis moet op verschillende gebieden aangepakt 
worden. Allereerst zijn een juist voedingspatroon en 

lichaamsbeweging van groot belang. Andere 
ondersteunende maatregelen zijn thee, natuurlijke  

anti-cellulitis crèmes, kruidensupplementen en  
anti-cellulitisbehandelingen in het instituut en thuis. 
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Dermacupping werd door de oude wijze Chinezen 
gebruikt als een zeer effectieve vorm van 

bindweefselmassage. Door de cupping-therapie 
wordt niet alleen het bindweefsel in beweging 

gebracht, de bloedsomloop bevordert maar ook 
onderliggende afvalstoffen afgevoerd.  

Voor thuisgebruik raden we de cellulight oil aan in combinatie met een cup voor 
thuisgebruik. De cellulight crème en cellulight kruiden om zowel van binnenuit als 

buitenaf de vocht– en bloedcirculatie te verbeteren en afvalstoffen te verwijderen! U 
krijgt ook een voedingsadvies mee.. 

90 euro per behandeling. 
Een kuur bestaat uit 10 behandelingen om de week. Bij het boeken van een kuur 

ontvangt u een thuisverzorging set (oil, crème, kruiden en een cup) 

De behandeling bestaat uit infrarood en dermacupping 

Infrarood geeft warmte af. Deze warmte 
werkt op de dieperliggende structuur en 

zorgt voor extra bloedtoevoer naar spieren 
en gewrichten. Deze extra bloedtoevoer 

zorgt voor het afvoeren van afvalstoffen en 
stimuleert de bloedcirculatie. 


