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Miche Bag Party's

Vorig jaar februari startte wij met de inmiddels al 

beter bekende Miche Bag tassen. De Amerikaanse 

tassen die het leven van vele vrouwen over de hele 

wereld een stuk aangenamer maken. Want slechts 

met 5 basismodellen, heeft u eindeloze mogelijk-

heden, door telkens een nieuwe buitenzijde (cover) 

op het basismodel aan te brengen. Zo creëert u in 

een handomdraai een moderne tas die volledig 

matcht met uw outfit. En een belangrijk voordeel:      

u hoeft de inhoud niet over te brengen naar een 

         andere tas.

         Wij komen de tassen 

         met de vele 

         accessoires graag bij u 

         thuis demonstreren. 

         Nodig dan tevens wat 

vriendinnen, buurvrouwen, collega uit, en u houdt 

direct een heuse Miche Bag Party. Als gastvrouw 

ontvangt u dan € 10,- welkomstgeschenk en 10% 

van de party omzet kunt u gebruiken om Miche Bag 

producten voor u zelf aan te schaffen.

Tevens organiseren wij ook dit jaar weer Miche Bag 

SALON Party's, om zo de nieuwe modellen alvast te 

showen. Deze worden in onze salon en 

naastgelegen ruimte gehouden, en wel op de 

volgende avonden: 

     Woensdag 13 maart, 19.00 – 22.00 uur

     Woensdag 12 juni, 19.00 – 22.00 uur

     Woensdag 4 september, 19.00 – 22.00 uur

     Woensdag 27 november, 19.00 – 22.00 uur

Noteer vast in uw agenda!

Introductie ondersteuning huidverbetering

Naast de diverse beauty behandelingen voor de 
huid, waaronder onze kuur Ageless Beauty, 
ondersteunen wij graag onze 
huidverbeteringsbehandelingen.

Daartoe introduceren wij Mardanti Collageen Drink.
Deze collageendrink heeft als basis viscollageen 
hydrolisaat; dit is de hoogste kwaliteit collageen.
Daarnaast is deze drink rijk aan vitamine C. Een 
prima anti-oxidant en weerstandverhogende 
vitamine, welke het herstelproces van de huid 
ondersteunt.

Gebruik:
1x daags 10 gram 
poeder oplossen in 
ca. 50 ml water*.
1 maatschep 30 ml 
= ca.10 gram.

*Desgewenst naar 
smaak de 
verhouding 
vloeistof/poeder 
aanpassen.

     Poeder is voor 1 maand 300 gram (30 
     doseringen á 10 gram) 
     De smaak is licht aardbeien.
     1 pot Mardanti Collageen Drink bevat 300 gram                        
     Een maatschep wordt meegeleverd
     Gratis verzending 

U kunt online bestellen door gebruik te maken van 
de bestelmodule van TimFit zelf op 

U ontvangt 

www.timfit.nl

€5,- korting op dit product. Om deze 

kroting te krijgen, dient u de volgende kortingscode 

in te voeren tijdens het online bestelproces: CORA 

en een minimale afname van €30,- te plegen.

Verlaging prijzen permanente ontharing

Beautiful Solutions heeft haar prijzen voor 
permanente ontharing en alle overige Smart Pulse 
behandelingen verlaagd. Op deze manier komen wij 
tegemoet aan een behoefte in de markt en maken 
wij diverse behandelingen, zoals bijv:
     Acnébestrijding
     Rimpelreductie
     Pigmentverwijdering
nog beter bereikbaar voor de consument.

Kijk voor alle nieuwe tarieven op de prijslijst op 
onze website. Klik hier

De grote schoonmaak: Detox

          We schreven het al hiervoor: de lente 

          is de perfecte periode om een grote 

          schoonmaak te houden. Dat geldt 

          zeker ook voor ons lichaam! Vaak 

          komen we in de winterperiode ook 

          wat zonlicht tekort en daardoor kan 

ons lichaam minder aan. We eten echter tevens te 

veel tijdens alle feestdagen en bewegen te weinig 

want het weer is er niet naar. Kortom, we doen ons 

lichaam geen goed en de afvalstoffen stapelen zich 

op. Toch is dat eenvoudig te verhelpen door een 

ontgiftingskuur, ook wel een detox genaamd. 

Wij van Beautiful Solutions raden daartoe de Detox 

van TimFit aan. Sowieso een must voor mensen die 

goed bezig willen zijn met hun gezondheid en 

gewicht.  En voor de prijs hoeft u het niet te laten. 

Slechts € 24,95 voor een vijfdaagse kuur. Mocht u 

vragen hebben over ontgiften, aarzel niet en neem 

contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Aanbiedingen 

Kuur “Maatje Minder” 

Gedurende de wintermaanden is het vaak moeilijk 

om op gewicht te blijven. Voorkom dat dit 

probleem uw voorjaar negatief beïnvloedt en slank 

minimaal 15 cm. af. Kies voor de speciale 

aanbieding van onze kuur 

“Maatje Minder”:

3 behandelingen met de 

UCW Wraps;

     Gegarandeerd minimaal 
     15 cm omvangverlies na 1e 
     behandeling;

nu voor slechts € 209,95 (i.p.v. € 255,-).

J. Beverly Hills

De haarproducten van J. Beverly Hills zijn 

ontwikkeld door Juan Juan, een alom bekend en 

gerespecteerd stylist in de Amerikaanse 

entertainment industrie en tevens oprichter van de 

Juan Juan Salon, een begrip in Beverly Hills. Acteurs 

en actrices als Kim Basinger, Robert de Niro, Hilary 

Swank en Brad Pitt behoren o.a. tot zijn clientéle. J. 

Beverly Hills is een elegante, tijdloze 

haarverzorgings-, styling- & finishinglijn voor dames 

en heren. Alle producten zijn uitsluitend gebaseerd 

op plantaardige ingredienten en etherische olien, 

en zijn gegarandeerd parabeen- en sulfaatvrij. In de 

maand maart geldt: 35% korting op alle 

producten van 

J. Beverly Hills.

Sla dus nu uw slag!
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huisgezinnen van vroeger ging dat vaak gepaard 

met de grote schoonmaak. Ook voor uw lichaam is 

zoiets na een winterperiode van groot belang. Dat 

leest u elders in deze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief 

heeft even op zich laten wachten, daarom hebben 

we heel wat nieuwtjes te melden. Wij wensen u 

veel leesplezier!
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Beautiful Solutions in het Nieuw
  

Nieuwe bedrijfsindeling
Medio juli  2012 zijn wij benaderd door de 

leverancier Don Neo Technologies, om hun 4 Stage 

Resonance Generator, Nano Pulsed Beamer en  

Mobile Treatment Device te gaan gebruiken. Deze 

apparaten zijn inzetbaar in de medische hoek. 

Geheel volgens de filosofie van ons bedrijf, namen 

wij deze apparatuur eerst in testfase op in onze 

behandelingen. De resultaten waren zo verbluffend 

dat Cora van Vliet besloot om in december 2012 

stage te gaan lopen in een kliniek in Portugal. In 

deze kliniek werken ze al geruime tijd met 

soortgelijke apparatuur, zodat wij van Beautiful 

Solutions in een korte tijd veel konden leren. Nou, 

het was een bijzonder leerzame ervaring en met 

veel nieuwe kennis op zak, hebben wij besloten de 

apparatuur en de daarmee mogelijke behandelingen 

definitief op te nemen in ons assortiment. Daarom 

zijn wij 2013 ingegaan met een nieuwe indeling van 

ons bedrijf, te weten:
Beauty;
Health;
Wellness.

Onze nieuwe website weerspiegelt deze indeling in 

één oog op slag

Nieuwe website:

Vanwege de nieuwe bedrijfsindeling, en de nieuwe 
mogelijkheid om voortaan zelf direct in onze 
werkagenda afspraken te boeken, vonden wij het 
tijd worden om een geheel, vernieuwde website te 
lanceren. Hieronder treft u daar een beeld van aan. 
Graag vernemen wij uw reactie op onze nieuwe site:

Beautiful Solutions op Social Media

Sinds medio 2012 zijn wij ook op Facebook te 
vinden. Wanneer u ons ‘like’, dan maakt u kans op 
het winnen van een leuke prijs, zoals bijvoorbeeld 
een Miche Bag tas of cover, een 
ontspanningsmassage of een andere behandeling. 
Per maand wisselt onze actie! Dus kijk regelmatig 
en wordt vrienden met ons! 

Voorwoord
Ondanks dat er vorig weekend 

nog sneeuw is gevallen, zijn de 

kortste dagen achter de rug. Wij 

van Beautiful Solutions kijken met 

smart uit naar de lente. Het 

zonnetje, de hogere 

temperaturen, langer licht. 

Kortom, het voorjaar dus! In de

Online Agenda Systeem

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te 

zijn, bieden wij vanaf 1 maart jongstleden  de 

mogelijkheid om afspraken direct in onze 

werkagenda te boeken. U hoeft ons daarom niet 

meer te bellen of te mailen om een afspraak te 

maken, dan wel een afspraak te verzetten. U kunt 

dit nu rechtstreeks doen. Dit gaat als volgt:

    Ga naar onze website

    Selecteer de pagina/

button Afspraak maken

    Klik op de button 

Online afspraak maken

    Volg de aanwijzingen 

die dan worden gegeven.

Bio Resonantie Therapie

Het begrip ‚bioresonantietherapie' werd in 1987 

door het instituut voor regulatieve geneeskunde 

geïntroduceerd. Deze therapie gaat uit van het 

wetenschappelijke feit dat elke moleculaire 

structuur, dus ook lichaamsvreemde stoffen zoals 

pathogenen (bacteriën, virussen, parasieten, 

schimmels e.d.), beschikt over een bio-energetisch 

veld en bepaalde signalen uitzendt. Daarom kent 

het menselijk lichaam niet alleen de celeigen 

orgaanspecifieke bio-energetische trillingen, maar 

ook trillingen van ziekteverwekkers. Deze laatste 

trillingen kunnen de regelsystemen en evenwichts-

toestanden van het lichaam verstoren. De patiënt 

wordt ziek als het dynamische evenwichtblijvend 

wordt verstoord en niet meer door contraregulatie 

overeind kan worden gehouden.

Het woord BioResonantie bestaat uit de delen 'bio' 
en 'resonantie'. Bio is afkomstig van biologisch, en 
duidt levende systemen aan zoals dieren, mensen, 
planten en micro-organismen. Resonantie staat 
voor meetrillen. Een voorbeeld van een resonantie 
is het verschijnsel dat een sopraan, die de hoge 
noot C zingt, een glas kapot kan trillen met haar 
stem. In dat geval komt de frequentie (trilling) van 
de stem van de sopraan overeen met de frequentie 
van het glas. Als we dit principe toepassen op het 
herstellen en genezen van biologische systemen 
van levende organismen dan noemen we het 
BioResonantie Therapie. 

BioResonatie Therapie kan voor heel wat klachten en 
kwalen worden toegepast. Hieronder treft u slechts 
een beperkte opsomming als voorbeelden aan. 
Neem gerust contact met ons op voor een 
intakegesprek, om te achterhalen of wij ook iets voor 
u kunnen betekenen.

Bio Resonantie kan o.a. worden toegepast bij 
klachten van:

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw situatie 
te bespreken.

Acne

Bacterien

Bronchitis

CVE

Darmen

Eczeem

Galblaas

Haaruitval

Lever

Maag

ME

Menstruatie

MS

Nieren

Obstipatie/ diaree

Parasieten

Schimmels

Virussen

Ziekte van Lyme

Ziekte van Pfeiffer

Alzheimer

Candida

Kanker

Astma

Cadeaubonnen te koop

Bent u op zoek naar een leuk cadeautje voor iemand, 
maar weet u niet direct wat te doen?
Schaf dan een cadeaubon van Beautiful Solutions 
aan! Hiermee kan de persoon in kwestie zélf kiezen 
voor een lekkere behandeling, een mooie cover of 
een tas, een product of sieraad. Kortom, alle vrijheid 
om er zelf iets leuks mee te doen. De cadeaubonnen 
zijn er vanaf € 10, -.

http://www.beautifulsolutions.nl/
http://www.timfit.nl/shop/MARDANTI-COLLAGEEN-DRINK-c-342.html
http://www.beautifulsolutions.nl/index.php?p=14
http://www.beautifulsolutions.nl/
http://beautifulsolutions.planetzelf.com
http://www.facebook.com/BeautifulSolutionsNL?ref=hl
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