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Het nieuwe jaar is alweer even begonnen: tijd voor reflectie, het omslaan van een
bladzijde en vooral goede voornemens. Bij Cosmo Beauty Center Rotterdam ligt nu
al de focus op de zomer: lekker weer, slank en strak in zomerkleding en bikini.
Heb je last van cellulite, verslapte huid en/of minder stevige spieren, weinig tijd om te
sporten, maar wil je je lichaam wel in vorm krijgen? Dan ben je bij ons aan het juiste
adres met onze 2 TOPbehandelingen: Endermologie® en InShape!
Endermologie® behandelt elke cellulite-vorm en verslapte huid snel en doeltreffend.
In combinatie met goede voeding is het tevens de perfecte manier om plaatselijke
vetophopingen te lijf te gaan en verantwoord af te slanken. Het resultaat: een
strakkere en gladdere huid en steviger weefsel.
Graag laten we je kennis maken met onze allernieuwste afslankbehandeling door
middel van het InShape apparaat! Deze behandeling hebben wij onlangs laten
testen door enkele van onze klanten. Lees hieronder een recensie:

Dankzij InShape weer in shape!
"Ondanks intensief sporten en gezond leven was mijn lichaam niet meer zo strak als
ik wenste. De InShape-behandeling bij Cosmo Beauty Center Rotterdam bleek dé
oplossing voor een perfect lichaam. Met het spierstimulerende en -verstevigende
programma boekte ik in ongeveer 10 behandelingen een prachtig resultaat. De
behandeling, door deskundigen begeleid, voelt als een stevige workout in de
sportschool.
Ook erna merk je dat de behandeling nog doorwerkt op de spieren, precies waar
nodig. Het scheelt echt centimeters in omvang. De behandelde delen zijn veel
steviger en strakker.
Ik beveel het iedereen aan. Dankzij InShape ben ik weer in shape!!!"

Ontvang nu 50% korting op je InShape
behandeling voor de maanden januari
en februari 2017. Normale prijs 55,00;
nu 27,50*.
Boek je in deze periode een kuur van
10 behandelingen, dan betaal je 450,00
en ontvang je tevens een GRATIS
bijpassende lichaamscreme ter waarde
van 55,00!
Wil je onze Endermologie®
behandeling ook proberen? Intake met
behandeling: normale prijs 50,00 nu
voor 37,50*
* beide acties zijn eenmalig geldig per
persoon, niet in combinatie met andere
kortingsacties, en enkel boekbaar via
010-4048166 (niet via Treatwell)

Klik hier om een afspraak in te plannen.

Ook in 2017 staan we voor u klaar,

Keep on shining!

Liefs, Marijke, Denise en team stagiaires
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