
Goed voor jezelf zorgen, daar hoort ook zuiveren bij! 

Voedingssuplementen 
UCW 

Permanent Contour algenstoomstempelmassage 
Zuiverende, reinigende Rasul kleibehandeling  

van het lichaam 

Als u merkt dat uw spijsvertering moeizaam verloopt, als u zich futloos voelt, u dikke 
wallen onder uw ogen opmerkt, uw huid er flets uitziet en uw haar en nagels dof en 

broos zijn, wil dit waarschijnlijk zeggen dat uw lever en nieren overbelast zijn. 
 

Hoe langer je wacht om jezelf te zuiveren, hoe erger de symptomen zijn. Door je 
lichaam te zuiveren krijg je meer energie, voel je je beter in je vel en bovendien vliegt 

er al vlug een kilootje af. 

Mogelijke behandelingen 
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Voedingssuplementen Deto-x Pascaud 

Afvalstoffen kunnen het lichaam belemmeren in het 
functioneren hiervan. 

 
Daarom gebruiken we Deto-x om het lichaam te 

reinigen ter hoogte van de lever, darmen, nieren en 
het bloed.  

 
Dit is zeer belangrijk omdat hierdoor vitaminen en 
mineralen beter worden opgenomen en dus het 

lichaam minder tekorten krijgt. 
 

U zal zich beter voelen en de huid gaat opnieuw stralen 

Deto-x zorgt voor: 

Ontslakking 

Een goede darmflora 

Gezonde huid en haren 

Slank en strak figuur 

Verhoogd energieniveau 

Verbeterde opname  
van voedingsstoffen 

Deto-x bevat o.a.: 

Chinese engelwortel 

Salie 

Marjolein 

Driekleurig viooltje 

Lavendel 

Nog vele andere kruiden,  
bloemen en wortelextracten 

2 x per dag 10 ml oplossen in water of fruitsap,  
daarna uitdrinken. 

 

Gebruik bij acné: 

2 maal per dag 15 ml oplossen in water of fruitsap,  
daarna uitdrinken. 

Hierna 2 maal per dag 5 ml oplossen in water of fruitsap,  
daarna uitdrinken. 

Kuur van 10 dagen - 33,50 euro 
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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 en afslankingsbehandeling. 
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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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65 min - 99 euro 

Zuiverende, reinigende Rasul kleibehandeling 

We smeren u van kop tot teen in met verschillende soorten reinigende klei,  
ze bevorderen het ontgiften en zuiveren. 

 
Het is een natuurlijke en minerale modder, van de hoogste kwaliteit  met verschillende 

samenstellingen voor milde tot sterke exfoliatie.  
 

De kleuren worden beïnvloed door de mineralen en de plaats waar deze modder 
ontgonnen wordt. De modder zorgt voor een perfect gereinigde, super gladde,  

zachte en stralende huid. 

Deze klei laten we 30 min inwerken in de infraroodwindels. Ondertussen kan ook uw 
gelaat genieten van een reinigend en zuiverend gelaatsmasker. 

Daarna kan u douchen. Het geheel wordt afgesloten met een voor de huid extra 
voedende aromatische oliemassage. 

Permanent Contour algenstoommassage 

90 min - 135 euro 

Deze Permanent Contour stempels zijn gevuld met 
pure algen en zoutkristallen van de beste oorsprong 

over de hele wereld.  
 

De algen zijn een karakteristieke mix met lamenaria, 
digitata die zuiverend en ontgiftend werkt en de 

huidcontouren verstevigd. 
 

(Voor meer informatie zie wellnessbehandelingen) 
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 Ontslakt en reinigt op de 
darmen, gal lever en nieren 

 Bloedzuiverend en 
cholesterolverlagend 

 Verbetert de vetverbranding  

 Bevordert de stofwisseling en 
vertering  

Kruiden welke zijn geteeld zonder gebruik van landbouwchemicaliën en gedroogd 
volgens de traditionele methode. 

Onze theesoorten en infusies zijn ontworpen om een gezonde eetgewoonte aan te 
vullen en om jouw lichaam en geest te ondersteunen tijdens de voortdurende 

veranderingen en uitdagingen van het leven. 

Onze infusies kunnen warm of koud gedronken worden, afhankelijk van je bui of smaak. 
Als je de infusie drinkt met gezondheidsbevorderende focus, laat de kruiden dan langer 

trekken. 

CLEANSING CURE HALE & HEARTY SUPER POWER 

 Mengeling om je goed in je 
vel te voelen 

 Aansterkend en zuiverend 
voor lichaam en geest 

 Brengt rust zonder moe te 
worden 

 Goed voor de huid en haar 

 Sterk in anti-oxidanten 
indien niet langer dan 5 min 
getrokken 

 Versterkend bij stress, 
brengt rust maar 
tegelijkertijd vitaliserend  

Ontdek onze zuiverende infusies en thee’s 

Kom gerust langs en bekijk ons uitgebreid assortiment 


