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jacuzzi’s - sauna’s - stoomcabines - zwembaden - zonnebanken 

BEAUTY & LIFESTYLE

Deze dagsessie is in groepsverband -vanaf 10 personen- te 
reserveren. Ideaal om je team te stimuleren en bewust te maken van 
gezondheid en vitaliteit. Je start met oefeningen op het strand met 
Mindfulness en FIT-Fusion Training. Na de lunch ga je lekker lopen 
door bos, duin en over het strand van Noordwijk. Hierbij is er 
aandacht voor houding, techniek, ademhaling en ontspanning. 
Hierna zorgt een Sea Workout voor een extra boost, afgesloten met 
een heerlijke cooling-down. Nu te reserveren voor juni, juli en 
augustus op vrijdag, zondag of maandag bij Aletta van Klinken op 
06 1195 9739 of via fitinlife.nl 

MINDFULNESS 

& SEA WORKOUT 
Vanaf heden kun je een behandeling ondergaan met het HydraFacial 
Brightalive® Booster Serum van ZO SkinHealth bij de Van Lennep 
Kliniek in Den Haag en Oegstgeest. Cosmetisch arts Ludy Holst: 
“Dit uiterst effectieve serum kan worden toegevoegd aan de 
behandeling met de Hydrafacial en zal naast hydrateren, de huid 
ophelderen en de mate van pigmentverschillen in de huid 
verminderen. Tevens zal het de ontwikkeling van 
pigmentverschuivingen helpen te voorkomen. Van Lennep Kliniek is 
gespecialiseerd in injectables en huidverbetering.
Vanlennepkliniek.nl 

VOOR EEN HELDERE 
H U I D T E I N T 

Of er nou een hete steen op je buik ligt of dat je bedwelmd wordt 
door aromatische oliën: Marja de Jong zorgt dat je herboren de 
praktijk verlaat: ‘Ik combineer massages met geuren en oliën, al naar 
gelang de behoefte, ik concentreer me vooral op het welbevinden 
van de klant. Een massage doet altijd iets met je; de bloedcirculatie 
op gang brengen, afvalstoffen afvoeren, je stress wegnemen, het is 
goed voor het lymfesysteem, je spieren, je geest niet te vergeten. 
Alles. En zo is ’t maar net.’   massageleiderdorp.nl

‘ZINTUIGEN BEPALEN 
GEESTELIJKE BALANS’


