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NEW ! 

Een COVID-STIMULANS ! Het gaat over de mogelijkheid om de kuur van 12 sessies in te 
delen in kleinere pakketten van 1, 3, 6, 9 of 12 sessie(s). De prijs per sessie past zich aan 
corresponderend aan de hoeveelheid sessies. We kunnen deze mogelijkheid aanbieden 
dankzij de vernieuwde behandelbanden en de hogere en vooral snellere impact van de 
therapie op de natuurlijk lipolyse. We noemen dit de GENERATIE 4 behandelbanden en 
hierover meer op website en voorgaand persbericht. In bijlage prijslijst alsook enkele 
beelden. 

De COVIDSTIMULANS is gericht op een aantal doelgroepen: 

A. Bestaande klanten die hun kuur abrupt dienden te onderbreken en dus het resultaat van 
een volledige kuur zoals het hoort dienden te missen. Zij kunnen nu hun kuur verlengen, 
vernieuwen of een aantal extra sessies nemen aansluitend bij hun vorige kuur. 
We hebben hierover tal van vragen ontvangen en hopen op deze manier een oplossing aan 
te reiken. 

B. Nieuwe geïnteresseerden krijgen op deze manier de kans om alvast eens te starten en 
BodySculptor te ontdekken! Kiezen ze dan bvb. na 3 of 6 sessies om verder te zetten is dit 
ook mogelijk. Op deze manier kan je dus meer inspelen op de noden van de klant. 

C. Combineer BodySculptor! Iedereen is uniek. Er zijn vast geïnteresseerden die 36 sessies 
BodySculptor kunnen gebruiken. Maar er zijn ook geïnteresseerden die voldoende hebben 
met 6 sessies in combinatie met andere zaken zoals sport en dieet of een andere therapie. 
Met deze formule kan de therapeut BodySculptor inschakelen om zo bij te dragen aan hun 
zoektocht naar een gezondere, betere en fittere levensstijl. 

Het is een aanpak om wat meer klanten te bereiken in deze vreemde periode, want we 
menen te denken dat in deze tijden BodySculptor net het perfecte middel is voor de klant 
om aan zichzelf te werken zonder nauw contact met anderen. 
Het bevordert algemeen welzijn, BMI, huid, fitheid, immuniteit,… en biedt bovendien eens een 
moment van ontspanning en ME-TIME. 

voor meer info contacteer : info@bodysculptor-benelux.com
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