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Mijn Ideaal helpt je naar jouw ideaal

‘Al na een paar weken zie je resultaat’
OSSENDRECHT - Een gezond lichaam, dat is voor veel mensen
een ideaal. Maar dat ideaal kan
voor iedereen anders zijn. Met Mijn
Ideaal van Sandra Masseurs in Ossendrecht kunnen klanten geholpen
worden dat ideale lichaam te bereiken. Het gaat daarbij niet om slank,
maar om het ideale lichaam zoals de
klant dit ziet.
DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN
Op zoek naar een extra uitdaging ging
Sandra op zoek naar een manier om mensen te helpen aan een gezond lichaam.
“Zo kwamen we uit bij het Nederlandse
bedrijf Qsence. Dit bedrijf heeft de QB
Lipo III ontwikkeld. Dit is een apparaat
op basis van laagfrequente geluiden.
Door deze laagfrequente tonen worden
vetcellen dieper in het lichaam bereikt
en worden ze poreus. De vetcellen lopen
hierdoor leeg en worden vervolgens op
geheel natuurlijke wijze in het lichaam
afgebroken en afgevoerd. Het is een

veilig, pijnloos en betaalbaar alternatief
voor liposuctie. Ik houd namelijk zelf niet
van snijden of fillers.”
Goede instelling
De behandeling is geschikt voor iedereen, man en vrouw. “Ook al ben je tevreden over je figuur, dan kun je toch last
hebben van een sinaasappelhuid (cellulitis). Soms zit vet op bepaalde plaatsen
in het lichaam, wat ook niet met sporten
weggaat, zoals vet aan de zijkant van
je bovenbenen, de zogenoemde zadeltassen. Ook zijn er mensen die een te
hoog BMI hebben, maar ook deze mensen kunnen we helpen met een 100%
natuurlijk afslankprogramma van Total
Life Changes op basis van onder meer
druppels en thee. Mocht je na het gebruik van deze producten je ideaalbeeld
nog niet bereikt hebben, dan zorgen de
behandelingen met de QB Lipo III voor
een lichaam waar jij wel tevreden mee
bent. Mensen moeten echter zelf ook
wat doen, het apparaat doet het niet alleen. Dit betekent dus veel drinken, ge-

zond eten en ook regelmatig bewegen.
Met sporten bereik je een beter resultaat, al is het niet verplicht. De controleweegmomenten die we hier hebben, zijn
daarbij een goede stok achter de deur.”
Definitief
Met de QB Lipo kunnen onder meer
de heupen, taille, benen, armen, buik,
billen, dijen en de zogenoemde love
handles aangepakt worden. “De behandeling start met een intakegesprek,
waarna de volgende keer de eerste behandeling plaatsvindt. Een behandeling
duurt 45 minuten. Gedurende een aantal
weken kom je twee keer per week langs.
Als de kuur erop zit ben je echt definitief
centimeters kwijt, omdat het apparaat
de vetcellen leeg maakt en deze het lichaam vervolgens verlaten. Wat weg is,
is dus ook echt weg.”
Met Mijn Ideaal hoopt Sandra het ideaal
voor veel mensen, een gezond lichaam,
binnen handbereik te brengen. Bij Mijn
Ideaal kun je ook terecht voor verjongingsproducten voor het gelaat, wim-
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per-, wenkbrauw- en haarproducten.
“Tevens ben ik nu, na mijn opleiding als
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‘nagelstyliste’ te hebben voltooid, mijn
eigen nagelstudio gestart.”

