Schoonheidssalon Power & Beauty,

Al 18 jaar een “vertrouwd gezicht” in Vries
U kunt bij ons terecht voor verschillende
soorten gezichtsbehandelingen, lichaamsbehandelingen, manicure, pedicure, gellac,
natural face lifting, permanente make-up,
microblading en make-up-workshops(op
aanvraag).
Elk seizoen hebben wij een passende behandeling. Nu is dat de Medex Facial Treatment
Sensitive Skin. Een hele fijne behandeling
voor gezicht en decollete.
Alida heeft als specialisatie permanente make-up en microblading, waar ze inmiddels al
ruim 20 jaar ervaring in heeft.Bij permanente make-up worden eyeliners en wenkbrauwen permanent aangebracht. Ideaal tijdens
sport, vakantie of als je ’s morgens uit bed
stapt, altijd een verzorgde uitstraling!
Bij microblading worden dmv een Japanse
mesjes techniek op een natuurlijke manier
“haartjes” getekend in de huid, waardoor
bijv gaatjes in de wenkbrauw of een te korte
wenkbrauw worden opgevuld. Ook met een
super mooi natuurlijk resultaat. Zie hier de
foto van voor en na.

Informeert u naar de mogelijkheden!
Linda is inmiddels ook al 12 jaar werkzaam
in de salon en een vertrouwd gezicht, zij heeft
als specialisatie pedicure, dus ook voor de
voeten kunt u bij de salon terecht. Ook voor
de diabetische en reumatische voet. Wij zijn
aangesloten bij Provoet en de Anbos.
Sinds juni is Veerle het team komen versterken. Zij is schoonheidsspecialiste en ook pedicure en is 1 dag in de week aanwezig.
Kortom veel mogelijkheden onder 1 dak!!
Komt u ook een keertje langs, wij hopen u
gauw te zien! Wij zitten op de begane grond
met voldoende parkeer gelegenheid achter
het pand.
0592-545168
Oude Asserstraat 34A
Vries
www.powerandbeauty.nl
Alida, Linda en Veerle.
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Voetzorg Van Maanen

Sun & Beauty Lounge in nieuwe handen

Frisse wind, aantrekkelijke korting én lekker relaxen

De zonnestudio Sun &
Beauty Lounge aan de Kanaalstraat in Roden is overgenomen door John Paul
Veuger. Veuger, die ook een
sportschool in Hoogezand
heeft, zag het als een mooie
kans om zijn ondernemerschap uit te breiden. De zonnestudio met liefst vijf zonnebanken waaronder een
speciale ‘regenboogzonnebank’ is geliefd in Roden en
omgeving. Voor de klanten
betekent de overname de
komende tijd voordeel. Tot
en met 7 november kunnen
mensen profiteren van 25
procent korting op strippenkaarten, cadeaubonnen en
dubbeldeals.’
Via een kennis hoorde John
Paul Veuger dat de zonnestudio in Roden te koop stond.
‘Een mooie uitdaging. Het
zou zonde zijn als zo’n zaak
ophoudt te bestaan. Een zonnestudio van deze omvang
gecombineerd met beauty zit
er niet in deze omgeving. Dat
zou betekenen dat mensen
die even een lekker kleurtje
willen halen moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Assen,
Drachten of Groningen. Van
de vijf zonnebanken zijn er
drie met een sterke werking,
onder andere de regenboogzonnebank. Die heeft een
positief effect op je mentale

gesteldheid, weet de ondernemer die zelf regelmatig in
de zaak aanwezig is. Zijn collega Natascha staat op dinsdag achter de balie.
Ruimte huren
Binnenkort ondergaat de
Sun & Beauty studio een
grondige verbouwing. ‘Vanaf
eind oktober beginnen we
daarmee. We willen de look
en feel veranderen, moderniseren en strakker maken. En
er komt een nieuw lichtplan.
Later in het jaar gaan we
onze nieuw naam presenteren.’ Voor beautybehandelingen kunnen mensen nog gewoon terecht bij Lilia. Zij gaat
gewoon door. Wel is Veuger
nog op zoek naar ondernemers die iets doen op het gebied van uiterlijke verzorging.

Er zijn namelijk nog verschillende ruimtes beschikbaar
voor verhuur. Daarbij denkt
hij aan een nagelstyliste, iemand die fillers en botox zet,
een masseur of een specialist in het aanbrengen van
hairextensions.
Wie even lekker wat zonnestralen wil pakken, kan een
bank reserveren door een
belletje of een appje naar:
06-38633738. Wie meer wil
weten over de mogelijkheden om ruimte te huren kan
bellen met hetzelfde nummer of een mailtje sturen
naar: sunandbeautyllounge@
gmail.com. Zon & Beauty
Lounge is geopend van dinsdag tot en met zondag van
12:00 tot 20:00 uur.

Persoonlijke begeleiding bij Voetzorg Van Maanen

Wanneer uw voeten kwetsbaar zijn zoals
bij mensen met Diabetes Mellitus is het van
groot belang om voetproblemen te voorkomen. Uitgangspunt bij de begeleiding van
mensen met Diabetes is hierom dat er jaarlijks een adequaat onderzoek plaatsvindt.
Voetproblemen bij mensen met diabetes
ontstaan geleidelijk, zodat een jaarlijks
onderzoek in het begin voldoende is. Bij dit
jaarlijks voetonderzoek krijgt u voorlichting over hoe u zelf uw voeten controleert
en verzorgt, en de juiste schoenen kiest.
Tijdens het jaarlijkse onderzoek wordt geprobeerd het risico op een wond in te
schatten. De resultaten van dit onderzoek
worden vertaald naar een Sims
classificatie. Deze Sims classificatie geeft
het risico op een wond weer op een
schaal van 0 tot 3. Wanneer u een matig of
hoog of zeer hoog risico heeft op een wond,
is het belangrijk dat u een bezoek brengt aan
de (diabetes)podotherapeut. Tijdens
uw bezoek wordt onder andere gekeken

naar de stand van uw voeten, knieën, heupen
en rug, het functioneren van uw gewrichten
en uw looppatroon. Op basis
hiervan wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld.
Naast de persoonlijke begeleiding staat
Voetzorg Van Maanen ook bekend om 3D
geprinte steunzolen. Met behulp van de 3Dprinter kan het steunzolen printen die nóg
beter op maat zijn gemaakt dan bij de klassieke methode waarbij een steunzool uit een
vast blok steunzool-materiaal wordt geslepen. Doordat Voetzorg Van Maanen de zolen
ook middels een 3D scan aan kan meten,
kan het de zolen exact de vorm van de voet
geven en de druk optimaal verdelen!
Benieuwd naar de juiste behandeling voor
uw voetproblemen? Neem eens contact op
Voetzorg Van Maanen in Zuidlaren, Hoogezand, Veendam, Groningen, Winschoten
en Emmen. Telefoon: 0598-227090. Website: www.voetzorgvanmaanen.nl.

Easyslim Assen

Snel en gemakkelijk van je overtollige kilo’s af met Easyslim

ASSEN – Veel mensen willen afslanken, maar
dat valt vaak niet mee in het drukke leven van
alledag. Werk, thuis, kinderen, sport, hobby’s
en sociale verplichtingen bepalen vaak ook
wat we eten. Even een snelle hap of gemaksvoeding, goed eten en drinken schiet er dan
vaak al snel bij in. Veel afslankmethodes bieden vaak maar een zeer tijdelijke oplossing
en houden het jojo-effect in stand. Dat het
anders kan bewijzen de afslankstudio’s van
Easyslim.nu.
inds 1oktober 2018 is Genta Thaci actief in Assen. De studio’s van Easyslim.nu werken met
een geavanceerd apparaat dat werkt met ultrasound en elektrostimulatie. De ultrasound techniek zorgt ervoor dat vet uit de vetcel gaat en via

het lymfestelsel het lichaam verlaat. Tegelijkertijd wordt, met elektrostimulatie, de spieren getraind. Dit gebeurt terwijl de klant ontspannen
en comfortabel op een behandeltafel ligt. Een
behandeling duurt ongeveer een uurtje en is
geheel pijnloos en veilig. De studio in Assen ligt
aan de Winkler Prinsstraat 7A te Assen, is goed
bereikbaar en beschikt over voldoende (gratis)
parkeergelegenheid. Genta is franchisenemer
van Easyslim.nu. Als zelfstandig ondernemer
leidt ze nu drie studio’s van deze afslankformule. Genta is zelf ervaringsdeskundige met
overgewicht. Al jaren tobde zij met haar gewicht,
diëten, sporten, nog meer diëten, het hielp altijd maar even, maar altijd was er sprake van
het jojo-effect. Als geen ander weet Genta hoe

moeilijk het is om af te vallen en daarna goed op
gewicht te blijven. In 2018 zag ze een advertentie
van Easyslim.nu, trok de stoute schoenen aan
en maakte een afspraak. Als snel was Genta zo
enthousiast dat ze kort daarna zelf een Easyslim.nu studio is gestart in Assen. Easyslim.nu
Assen is open van Dinsdag t/m vrijdag van 09:00
tot 21:00 uur. Benieuwd wat wij voor jou kunnen
betekenen? Bel of app voor een intake en proefbehandeling, nu van € 89,00 voor € 49,00 T: 0685824963 of mail naar assen@easyslim.nu. Ook
kun je via www.easyslim.nu online een afspraak
voor een intake en proefbehandeling inboeken. Graag verwelkomen wij je in onze studio.
Easyslim.nu Assen.
Winkler Prinsstraat 7A Assen

Raymon Optiek

Laat je ogen APK-keuren met de EasyScan van Raymon Optiek ‘Een netvliestest gaat verder dan alleen oogmeting’
ZUIDLAREN – Raymon Optiek aan de Telefoonstraat 62 in Zuidlaren vindt het erg
belangrijk om met de tijd mee te gaan en
klanten te bedienen met het nieuwste apparatuur voor de ogen. Zo kunnen klanten
bij hem terecht voor een speciale netvliestest met de EasyScan. “We willen het beste
wat er is. Voor onszelf, maar vooral voor de
klant”, vertelt eigenaar Raymon Bartels uit
Zuidlaren.
De EasyScan is het nieuwste technische
foefje waarmee optiekwinkels klanten op
een uiterst geavanceerde wijze op hun
wenken bedienen. De EasyScan maakt netvliesopnamen mogelijk zonder dat daar pupilverwijding aan te pas komt. “Het netvlies
is het achterste gedeelte van het oog. Nor-

maal gesproken is het erg lastig om daar
bij te komen. Maar niet met de EasyScan”,
legt Raymon uit. De EasyScan is bedoeld om
op snelle en effectieve wijze mogelijke netvliesbeschadigingen vroegtijdig waar te nemen om zo kwader te voorkomen. “De klant
heeft er heel veel aan. Niet alleen kunnen

we voor diegene de perfecte bril maken, het
is ook een soort APK-check: ziet alles in
het oog er nog goed uit? Daarmee gaan we
verder dan veel andere optiekwinkels. We
kunnen onze klachten echt een oplossing
bieden als ze zichtproblemen ervaren die
worden veroorzaakt door een complicatie in
het netvlies. Als blijkt dat er iets markeert
aan het netvlies, waardoor een persoon bijvoorbeeld last heeft van staar of wazig door
zijn ogen kijkt, dan kunnen sturen wij de
scan naar de klant sturen. Hij of zij kan de
scan meenemen naar de huisarts, de arts
kan dan direct zien wat er loos is.”
Raymon Optiek is de enige in de streek die
over een EasyScan beschikt. Logischerwijs
komen zijn klanten daardoor overal van-

daan. “We zijn hierin echt vooruitstrevend.
Een test met het oogapparaat duurt tussen
de drie en vijf minuten en is daarmee lekker vlot. Echt een stukje dienstverlening
die we onze klanten willen bieden.” Voor
zicht- en oogklachten zijn mensen aan het
juiste adres bij Raymon Optiek. Voor de EasyScan en andere oogmetingen dient er een
afspraak gemaakt te worden om de kwaliteit van de analyse te waarborgen. “Mensen
kunnen altijd bij ons terecht, wij zorgen voor
het beste voor onze klanten. Wij gaan veel
verder dan alleen de verkoop van brillen.”
Raymon Optiek, Telefoonstraat 62 Zuidlaren. Tel. 050 409 2984. E-mail: info@raymonoptiek.nl. www.raymonoptiek.nl

brillenbazen by

Voor 1 dag alle kleuren en modell

J.F.REY
J.F.Rey heeft een gevarieerde brillencollectie met
veel verschillende karaktervolle monturen voor
dames en heren, die net zo uniek zijn als uzelf!
J.F.Rey onderscheidt zich sinds dag één door
kleurrijke, creatieve designs en innovatief materiaalgebruik. De ontwerpen zijn geïnspireerd door
architectuur. En door te werken met unieke productieprocessen en technieken zijn deze monturen échte eyecatchers.
J.F.Rey wordt met de hand gemaakt in verschillende fabrieken in de Franse streek: Jura. De monturen bestaan uit metaal, acetaat (of een combinatie
van beide), titanium en carbon/wood. De constructie van sommige modellen zijn echte kunstwerken
te noemen.
Innovatie staat heel hoog in het vaandel. De collectie van J.F.Rey is daarom continu in beweging
en blijft keer op keer verrassend en vernieuwend.

Zo worden bijvoorbeeld de kleuren bij de Shellserie handmatig aangebracht door middel van een
speciale injectienaald. Ook zijn bepaalde lakken
exclusief voor J.F.Rey, zoals de soort “roestachtige” lak op verschillende monturen. Dit vind je bij
geen enkel ander merk terug. Het kan zelfs zo zijn
dat sommige modellen wel twee of drie keer de
fabriek passeren, voordat ze geassembleerd worden. Dit hangt allemaal af van de gebruikte lakken,
materialen en constructies. In de collecties zit altijd veel handwerk verwerkt, waardoor het proces
enorm arbeidsintensief is.
En dat alles met maar één
doel: het produceren van
eenzeer exclusieve, hoogwaardige bril!

JOS EYEWEAR
Echt Nederlands ontwerp
Onafhankelijk werkend
Onafhankelijk merk
Jos-eyewear is een onafhankelijk, authentiek en
echt oorspronkelijk en beschermd merk. Sinds
2001 is het een uniek ontwerperslabel van monturen en mode-accessoires, zoals horloges, riemen
e.d..

De produkten zijn alleen te verkrijgen bij onafhankelijke zelfstandige opticiens in Nederland en een
aantal andere europese landen. JOS 4.0 is in 2020
weer volop beschikbaar bij onze dealers, neem
contact op voor verdere informatie!
Tot ziens mét JOS!

De halfjaarlijkse nieuwe collecties onderscheiden zich door gelimiteerde oplages en betaalbare
trendvolgende exclusiviteit.
Massaproduktie is absoluut niet het geval “vertel
een individueel verhaal met het dragen van een
JOS” zegt jos baijens, interieur-architect en produktontwerper.

MARKUS-T
Deze brillen zijn slimme technische constructies met
een maximum aan draag- en gebruikscomfort. Alle
monturen zijn ontworpen zonder schroeven, het inzetten van glazen is kinderspel en de kleine vierkante
blokscharnieren zorgen voor een onderhoudsvrij
gebruiksgemak. Meer dan 30 internationale en nationale designprijzen onderstrepen het innovatieve en
creatieve karakter van Markus T.

Zonder schroeven
Alle monturen zijn ontworpen zonder schroeven,
schroeven zijn immers onderhoudsintensief. Markus
T ontwikkelde de typische kleine, vierkante blokscharnieren die de verschillende onderdelen van de bril met
elkaar verbinden en ervoor zorgen dat de veren nooit
bijgesteld hoeven te worden. Qua design bepalen deze
blokscharnieren onmiskenbaar het Marcus T DNA.

Marcus Temming maakte zijn eerste monturen aan
de keukentafel, daarbij strevend naar een optimale
functionaliteit. Met innovatieve en slimme technische
constructies die ook esthetisch een meerwaarde geven bouwde hij een unieke en karaktervolle reputatietie op. Het credo van Marcus T is no nonsens: ‘Een
bril moet er goed uitzien, comfortabel zitten, lang
meegaan en zo weinig mogelijk problemen geven.
Kortom, een bril moet zijn werk doen.‘. Mensen met
een bril van Marcus T herkennen elkaar, je mag spreken van een heuse ‘Marcus T community’.

Alleen het beste is goed genoeg
Ook in de materiaalkeuze wordt geen enkel compromis gesloten. Titanium is duurzaam, licht en antiallergeen. Een materiaal van topkwaliteit. Om kunststofmonturen dezelfde kwaliteit te kunnen meegeven
ontwikkelde Marcus T ‘TMI-polyamide’. Met deze
unieke kunststof – die lichter, sterker en flexibeler is
dan de traditionele kunststoffen – kunnen extreem
dunne onderdelen worden gefabriceerd.

VOOR AFSPRAKEN BUITEN OPENINGSTIJDEN ZIJN WIJ TE BEREIKEN VIA
06-19 20 21 24 OF VIA DE MAIL INFO@RAYMONOPTIEK.NL

raymon optiek

len van DEZE colLEcties aanwezig!
FACE À FACE
Voor de nieuwe collectie onderzoekt het getalenteerde team van face à face-ontwerpers de poëzie
van licht en kleur en ontwerpt het creaties die zowel zijn geïnspireerd door design als het dagelijkse
zonlicht.
De nieuwe ontwerpen vertellen een verhaal over
de manier waarop licht verandert in de loop van
een dag: WITTY staat voor de eerste stralen van
de dageraad, ZENIT is de middagzon, NEONN een
gloeiende halo, enzovoort. Het licht doorkruist elk
model door middel van uitsnijdingen en ‘verlichtingen’, wat vitaliteit geeft aan deze brilontwerpen. In
het FACE À FACE kleurenlab draait alles om licht
en hoe deze vorm te geven aan een ontwerp. Het
licht geeft haar creatieve signatuur aan deze collectie. Nieuwe neonpaletten worden afgezet tegen
de kleuren van de nachtelijke hemel; interacties
vinden plaats tussen donkere tinten verlicht door

felle kleuren - zoals een zonsverduistering. Exclusieve opnieuw ontworpen materialen transformeren de FACE À FACE ontwerpen met hun lichtgevende energie. Gloeiende trillingen worden ook
ervaren wanneer tinten van saffraan en karamel
&
samenkomen met diepzeeblauw,
wat een nieuw
kleurmotief oplevert ergens tussen warm en koud.
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Het gebruik van state-of-the-art materialen, frezen
en combineren van kleur: deze collectie staat in het
teken van de zoektocht naar kleur als levend materiaal, een hulpmiddel voor het herontwerpen en opnieuw uitvinden van monturen. Een eigenzinnige elegantie voor een grensverleggende collectie: FACE À
FACE daagt je uit om te spelen met licht en kleur.

voort uit dit elegante vrouwelijke ontwerp: kleur bedekt het dunne frame en
de dikke rand van de bovenste boog en lijkt te verschijnen en te verdwijnen
wanneer in beweging.
Een kleine zeshoek en een scherpe zeshoek onthullen al hun esthetische
kracht met het gebruik van kleur: mat nachtblauw gesneden door een
gouden sieradenboog absorbeert het spel van licht - in navolging van de
dwingende aantrekkingskracht van het kleine vierkante scharnier tegen de
zachtheid van een naakte veer. Matte aubergine verlevendigd door mat
koraal neon is verrijkt met een blauwachtige aubergine schildpad op de veer.
De zon op haar hoogtepunt!

WITTY
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Gedurfd licht als nooit tevoren met NEONN. Dit mannelijke ontwerp is het
resultaat van een nieuwe kleurtoepassingstechniek: neon is ingebed tussen
twee donkere flats, die lijken op het licht van een eclips. Het NEONNassortiment cultiveert subtiliteit dankzij een kleurrijke toon-op-toon tussen
de balk en het oog, waardoor het ontwerp rijkdom krijgt en een lichtgevend
halo-effect wordt bewerkstelligd.
NEONN

Een kleine panto en een vierkant met afgesneden hoek tonen de kunst van
het vakmanschap in een nieuw kleurenpalet: nachtblauw contrasteert met een
gloednieuw lente-neongroen, terwijl een gouden oog een mat antracietgrijze
balk omringt met een glanzend zwarte gevel. Kostbaar en mannelijk!
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Na het succes van HOLLOW en MIKADO, blijft GORDON hetzelfde pad
verkennen – met de ware handtekening van FACE À FACE. Dit mannelijke
ontwerp is geïnspireerd op industriële ruwe bewerking.

NAONED
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Een hoge rechthoek en een grote rechthoek tonen hun rijke contouren in9225 Meer
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Design Eyewear Group
anijsgeel op ondoorzichtig grijs, gemarkeerd door transparante grijze veren; of
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Tel. +31 (0)79 5938770
in Matisse groen op koningsblauw verrijkt met blauwe 'light line' veren - voor
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een opvallend explosief effect. Een sterke, scherpe stijl.

Jean-Philippe Douis, een opticien uit Nantes (Naoned in het Bretons) in het Franse departement
Bretagne, wilde zijn klanten graag de monturen
kunnen aanbieden waar zij om vroegen maar
slaagde er niet in deze op beurzen te vinden. Dat
werd de start van zijn carrière als ontwerper en
het begin van een samenwerking met lokale en
provinciale bedrijven.
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ZENIT

Tussen grafisch ontwerp en sculptuur speelt deze zeer creatieve bril met een
tweeledige look, mat en glanzend, en dubbele perceptie, solide en subtiel.
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katoen uit een duurzaam beheerd bos. Dat betekent dat zij voor honderd procent milieuvriendelijk,
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biologisch afbreekbaar en recyclebaar
zijn.
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GORDON

De nieuwe ontwerpen vertellen een verhaal over de manier waarop licht
verandert in de loop van een dag: WITTY staat voor de eerste stralen van de
dageraad, ZENIT is de middagzon, NEONN een gloeiende halo, enzovoort. Het
licht doorkruist elk model door middel van uitsnijdingen en ‘verlichtingen’, wat
vitaliteit geeft aan deze brilontwerpen. In het FACE À FACE kleurenlab draait
alles om licht en hoe deze vorm te geven aan een ontwerp. Het licht geeft haar
creatieve signatuur aan deze collectie.

De nieuwe ontwerpen vertellen een verhaal over de manier waarop licht
verandert in de loop van een dag: WITTY staat voor de eerste stralen van de
dageraad, ZENIT is de middagzon, NEONN een gloeiende halo, enzovoort. Het
Vol licht en persoonlijkheid, deze bril cultiveert durf en vitaliteit. Net alslicht doorkruist elk model door middel van uitsnijdingen en ‘verlichtingen’, wat
een brutale zonnestraal dringt het kleurlicht door en verlicht het het WITTY-vitaliteit geeft aan deze brilontwerpen. In het FACE À FACE kleurenlab draait
assortiment, waarbij de ontwerpen geometrisch zijn gestyled: een gekleurdealles om licht en hoe deze vorm te geven aan een ontwerp. Het licht geeft haar
groef accentueert, geeft volume en opent de bril voor een heldere look.
creatieve signatuur aan deze collectie.

Nieuwe neonpaletten worden afgezet tegen de kleuren van de nachtelijke hemel;
interacties vinden plaats tussen donkere tinten verlicht door felle kleuren - zoals
een zonsverduistering. Exclusieve opnieuw ontworpen materialen transformeren
de FACE À FACE ontwerpen met hun lichtgevende energie. Gloeiende trillingen
worden ook ervaren wanneer tinten van saffraan en karamel samenkomen met
diepzeeblauw, wat een nieuw kleurmotief oplevert ergens tussen warm en koud.

Een spel tussen volume en speelsheid, tussen fijn en gedurfd, wat resulteertNieuwe neonpaletten worden afgezet tegen de kleuren van de nachtelijke hemel;
in een ontwerp dat body heeft, inclusief de veren: twee kleuren botsen eninteracties vinden plaats tussen donkere tinten verlicht door felle kleuren - zoals
reageren levendig, waardoor de bril even levendig als evenwichtig is.
een zonsverduistering. Exclusieve opnieuw ontworpen materialen transformeren
de FACE À FACE ontwerpen met hun lichtgevende energie. Gloeiende trillingen
Een zeshoekige panto en een grote zeshoek onthullen al hun glamour en pit inworden ook ervaren wanneer tinten van saffraan en karamel samenkomen met
vakkundig vervaardigde kleuren: een nude verlevendigd door lippenstiftrooddiepzeeblauw, wat een nieuw kleurmotief oplevert ergens tussen warm en koud.
speelt met reflecties en frisheid, terwijl een gepixelde roodbruine schildpad
wordt verlicht door een vleugje anijsgeel.
Het gebruik van state-of-the-art materialen, frezen en combineren van kleur: deze
collectie staat in het teken van de zoektocht naar kleur als levend materiaal, een
=(1,7(;35(66,()(1./(855,-.0,1,0$/,60(
hulpmiddel voor het herontwerpen en opnieuw uitvinden van monturen. Een
Verlicht door het kleurenspel van de middagzon, maakt ZENIT eeneigenzinnige elegantie voor een grensverleggende collectie: FACE À FACE daagt
statement voor individualiteit. Expressief en kleurrijk minimalisme komtje uit om te spelen met licht en kleur.

Jean Philippe startte met een grondstof die in
Bretagne onuitputtelijk is: zeewier. Na een jaar
slaagde hij er in om een collectie te presenteren
waarvan niet alleen het
materiaal
ook het

'
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   maar

productieproces energiebesparend was: de zogenoemde Dôn collectie als hulde aan de zee.
Het gebruik van state-of-the-art materialen, frezen en combineren van kleur: deze
collectie staat in het teken van de zoektocht naar kleur als levend materiaal, een
hulpmiddel voor het herontwerpen en opnieuw uitvinden van monturen. Een
eigenzinnige elegantie voor een grensverleggende collectie: FACE À FACE daagt
je uit om te spelen met licht en kleur.
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De Naoned ontwerpen zijn speels en warm, functioneel en tegelijkertijd vechtlustig. Bewust niet
extravagant maar wel uitzonderlijk, bewust niet
typisch modieus maar wel stijlvol. Typisch Frans
dus en een tikkeltje stoer Bretons.
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De brillen van Jean-Philippe zijn gemaakt van Italiaans bio-acetaat: samengesteld uit houtpulp en

29 oktober 2021
13.00 - 20.00

De Experts van deze merken
zijn aanwezig voor al uw vragen
kom langs!

Hapje en drankje aanwezig!

TELEFOONSTRAAT 62 | 9471 EP ZUIDLAREN | T 050 409 29 84
INFO@RAYMONOPTIEK.NL | WWW.RAYMONOPTIEK.NL
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Verlicht door het kleure
statement voor individua

Peter ter Steege

Karin Wijnbergen-Timmer

Manuele therapie

Fysiotherapie

Tineke ten Cate

Geriatrie fysiotherapie

Yoga, iets voor jou?
Dry Needling

COPD

Parkinson

Claudica�o intermi�ens

Hooiweg 16a | 9761 GR Eelde | info@fysioeelde.nl
050-309 45 08 | fysioeelde.nl
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Rust en
Rust
ruimte voor
voor
ruimte
jezelf
in
jezelf
in
Schipborg
Schipborg

06 - 510 519 43 | www.yogalujong.nl

www.yogalujong.nl
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Welk doel je ook wil bereiken, wij hebben het juiste
trainingsprogramma voor jou. Start nu met trainen op eGym en
bereik jouw persoonlijke trainingsdoel.
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DA Drogisterij Waalkens
Hoofdweg 144, 9765 CD Paterswolde

CLA IM HIER JE GRATIS PRO EFW EEK
ACTIONCENTER GIETEN
ASSERSTRAAT 35, 9461 GB GIETEN
ACTIONCENTERGIETEN.NL

WEG MET DIE KILO’S!

Ontspannen afslanken en spieren trainen met succes

Je bent weer van harte welkom
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Zij gingen je voor... met veel succes!
na 10 x
na 10 x

na 10 x
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na 10 x
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Hoe het werkt
1 keer per week kom je bij ons voor een behandeling van
ongeveer 40 minuten. We sluiten je aan op ons apparaat en
jij ligt rustig onder een dekentje, terwijl
ons apparaat middels ultrasound vet
weghaalt. Tegelijkertijd worden door
elektrostimulatie je spieren
getraind. De behandeling is 100%
veilig en de meeste mensen ervaren
het als zeer aangenaam.
SIMPEL, SNEL, SLANK!

Al 6 jaar de succesformule
voor afslanken
De Almeerse oprichter Karin Hut vertelt enthousiast hoe zij
zelf in een klein kamertje, in Almere, begon. Inmiddels
draaien er 6 apparaten, die dagelijks mensen slanker maken.
‘Zelf was ik al jaren met mijn gewicht bezig. Dan weer zoveel kilo eraf
die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet of shake of
ik had het geprobeerd, totdat ik 6 jaar geleden op dit apparaat stuitte.
Ik was na 1 behandeling zichtbaar slanker en gedurende de reeks
behandelingen vlogen de kilo’s eraf. Ik besloot het apparaat te kopen
en ontwikkelde een afslankformule waarbij we, naast de behandelingen
met ons apparaat, ook voedingsadviezen geven. Mijn concept sloeg enorm aan.
Het bedrijf werd een franchiseformule met inmiddels meer dan 45 vestigingen
door het land.’

* Resultaten ter inzage in de studio

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker
en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van alles
gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat.
Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo-effect’. ‘Dit komt
doordat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook in rust,
stijgt. Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op natuurlijke
wijze het lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond voedingspatroon,
geeft zeer snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi om te zien hoe blij we
de mensen maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat op alle fronten in hun
leven doorwerkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op een positieve manier.
En juist dat is het succes, al 6 jaar lang’, aldus Karin.

iging
Jouw Easyslim.nu vest

Kennismakingsaanbieding
Intake incl. behandeling
van € 89,- voor slechts € 49,Geldig
maar 20212021
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