
 
	
	
	
	
	
	
	
	
RELAX & BECOME 

	
RESET even de tijd, VERJONG en KOM TOT RUST 

	
Boost4beauty presenteert het Clinical Wellness Menu 2021, beschikbaar zodra het weer mag.  

	
CREËER JE EIGEN GELUK. 

	
Van het voetbadje als welkomstritueel tot persoonlijk advies als toegewijde wellbeing, beauty –en gezondheidscoach, het 
verwarmde nekkussentje, de warme doekjes, de warme handen, wegzakken in de luxe massagetafel, gezonde aromatherapie, 
detox modderpakkings, crèmes en oliën, en tenslotte de verkwikkende thee. 
Ik zet mijn bezoeker graag even op een voetstuk. 

	
Het draait om details. 

	
	

Geniet van je Boost4beauty ervaring. 

Liesbeth M.F. Brosens 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Covid proof! 
		
www.boost4beauty.com  +32 476551006 Info@boost4beauty.com    consults   coaching    treatments    natural products 



TIME CARD CLINICAL WELLNESS MENU       MINUTES 
Bespoke journeys 
Book per 75min - 150 min                  150 
	

Well-being talk session    50 
	

Body polishes    60 
Hot salt scrub 
Dead Sea salt 
Mineral sea peel gel and algae mineral 
Sea peel oil 

+ Add body polish to any treatment    30 
Welcome foot cleansing  ritual     10 

	
Body wraps    60 
Nourishing  shea butter 
Rhassoul 
Body vital wrap  
Body firming wrap 
Anti-cellulite treatment    75 

Detox cure 3-5 x 75/2 weeks 
Universal contour wrap     90 

Detox cure 3-5 x 90/2 weeks 
+ Shower      5 
+ Add body polish to any treatment   30 
+ Infrared body pack   30 

	
BOOST4BEAUTY Signatures                   150 
The luxe ritual 
Includes: Foot cleansing ritual + Body polish + Body massage + Shower + Refreshment/tea 
The urban living 
Includes: Foot cleansing ritual + Body polish + Body wrap + Body massage + Shower + Refreshment/tea 
The essential ritual 
Includes: Foot cleansing ritual + Body massage + Facial + Shower + Refreshment/tea 

	
Facials   50/ 75 
Better than botox facial 

+ Foot massage 
+ Light therapy 

33+ Facial          50 
+ Mask :	Cacao peel off /Algae peel off/ Algae thermo mask/ Kaolin mask   15 
+ Sugar epilation eyebrows   10-30 
+ Sugar epilation upperlip     5 
+ Sugar epilation full face   30 

Includes: Skin cleansing + Vaposone + Aromatherapy + Massage + A mpoule + Cream mask 
Facial cleaning  junior      50 

	
Massages    50/75 
Deep hot stone massage sugar 
Massage recovery massage 
Shea butter massage 
Pampering  argan massage 
Nurturing  skin massage 
Antioxidant massage  
Massage extra 

Neck 
The hot pack 
Light therapy - Anti-depression winter cooling 
(eye) Mask 
Hot stones 
Myrrhe hand mask -  Blood circulation stimulation 
Back Tea Tree mask - purifying      15 
Rosemary foot mask- Blood circulation stimulation- Anti-fungal kaolin earth mask- firming  15 
+ Shower      5 
+ Masks per zone Face –Decolletage –Back – Belly – Psoas - Legs     15 
+ Mask total body: Cacao - Algae peel of f – Thermo - Shea butter      30 

Intuitive  massage: deep relaxation             50/75 
With bodysuit, professional hands of a physiotherapist 



 
	
	
HUISREGELS 
 
Stel zelf Uw Clinical Wellness Menu samen. 
Bevestig Uw keuze per mail, dan staat alles warm voor U klaar bij aankomst. 
Graag reserveren per 2x 75 min of 150 min of gaan voor een jaarlijks wellness programma. 
Kostprijs vanaf 75€- 225€/150 min. 
Dit om de rust op de plek te blijven verzekeren. 
Uw eerste behandeling of gesprek kan beperkt blijven tot 50 min/75€, als kennismaking. 
Productaankopen en kadobonnen steeds in combinatie met een afspraak voor een behandeling of een gesprek. 
Producten en kadobonnen worden opgestuurd, webshop producten, members only. 
Het tarief verlaagt indien U meerdere diensten/producten per jaar aankoopt, vraag ernaar. 
Het Clinical Wellness Menu is beschikbaar zodra het weer mag (Covid maatregel). 
Het Clinical Wellness Menu is exclusief voor vrouwen. 
	
COSMETISCHE ZELFZORG, ADVIES & ANALYSE COSMETISCHE INGREDIËNTEN 
	

Webshop: www.boost4beauty.com, 
via contactformulier op de website en na min.1 gelaatsverzorging per jaar, wordt U toegelaten op de webshop. 
Gratis verzending bij aankoop >100€. 

	
THE PRODUCTS 
Elk cosmeticaproduct dat geadviseerd word , aangeboden op de webshop van Boost4beauty of gebruikt tijdens een 
BODY of SKIN-sessie, is qua samenstelling op vlak van ingrediënten geanalyseerd door Boost4beauty. 
Donkergroen/groen kleurcode als kwaliteitsgarantie per product is een must, referentie check  
www.cosmeticanalysis.com 

	
	

 
	

100% NATUURLIJKE COSMETICA 
60-80% water 
Allergeen vrije parfums 
Geen minerale olie/paraffine olie 
Geen SLS (Sodium Laureth Sulfate) 
Geen lanoline 
Geen synthetische kleur- en 
geurmiddelen. 
Geen parabenen 
Geen tarwekiemolie (glutenallergie)  
Zonder dierproeven 
Conservering: vit E 

 
100% GREEN LUXURY NATUURCOSMETICA 
0% water 
80% aloë vera ipv water 
20-40% plantenextracten 
Conservering: bio-pentyleenglycol, geëxtraheerd uit planten 

 
Nog veel potjes staan in je badkamer? Breng ze mee en laat ze analyseren. 

 
Er wordt geen KLASSIEKE COSMETICA aangeboden. We vermijden ingrediënten met kwaliteitslabel Oranje 
(bad)- Rood(bad). Check  www.cosmeticanalysis.com 
Deze klassieke cosmetica is overal te vinden. Onafhankelijk van de prijs van het product. 
Open en transparante communicatie over de kwaliteit van de ingrediënten, staaltjes ter beschikking, hier nemen we 
de tijd voor. 

	
COSMETICA  ∞  HOMEOPATHIE  ∞  AROMATHERAPIE ∞  NUTRI-COSMETICA  ∞  KADOBON 
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