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Verzorgingsadvies om af te slanken 

Afhankelijk van het doel zijn hier twee mogelijkheden: 

1. In omtrek (centimeters) vermageren en/of 

2. In gewicht (kilogram) vermageren. 

 

1. Verzorgingsadvies om in omtrek te vermageren 
 

1. Borstel dagelijks voor het douchen je hele lichaam 

met de Body Ionic Brush. Borstel steeds in de 

richting van het hart in korte strijkbewegingen. 

2. Gebruik het PHYTO 5 Alguessence Bain Algenbad 

’s morgens om het hele lichaam mee te douchen. 

Je kan de werking van het Algenbad nog 

versterken door het enkele minuten te laten 

inwerken. Spoel en droog je af. 

3. Breng ’s morgens en ’s avonds een pipet PHYTO 5 

Phyt’ether serum Aarde aan op de buik. 

4. Breng ’s morgens en ’s avonds over gans je 

lichaam de PHYTO 5 Gel Minceur aan. Laat dit inwerken zonder af te wassen. 

 

Werking 
 

1. De Body Ionic Brush stimuleert de circulatie in het lichaam en zorgt voor een betere stroming 

van lymfe en bloed. 

2. PHYTO 5 Phyt’ether serum Aarde brengt evenwicht 

3. PHYTO 5 Gel minceur verkleint de cellen zodat je zal afslanken in centimeters 

4. Het PHYTO 5 Alguessence Bain Algenbad gaat de afvalstoffen afvoeren  

Je vindt de vermelde producten op 
 

 Body Ionic Brush: https://shop.esthetieknele.be/product/body-ionic-brush  

 PHYTO 5 Phyt’ether serum Aarde: https://shop.esthetieknele.be/product/phyto-5-phytether-

serum-aarde   

 PHYTO 5 Gel minceur: https://shop.esthetieknele.be/product/phyto-5-gel-minceur-

afslankende-lichaamsgel-aarde  

 PHYTO 5 Alguessence Bain Algenbad: https://shop.esthetieknele.be/product/phyto-5-

alguessence-bain-regulatrice-algenbad-metaal   
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2. Verzorgingsadvies om in gewicht te vermageren 
 

1. Borstel dagelijks voor het douchen je hele lichaam met 

de Body Ionic Brush. Borstel steeds in  de richting van 

het hart in korte strijkbewegingen. 

2. Gebruik het PHYTO 5 Alguessence Bain Algenbad ’s 

morgens om het hele lichaam mee te douchen. Je kan de 

werking van het Algenbad nog versterken door het 

enkele minuten te laten inwerken. Spoel en droog je af. 

3. Breng ’s morgens en ’s avonds een pipet PHYTO 5 

Phyt’ether serum Aarde aan op de buik. 

4. Breng ’s morgens en ’s avonds over gans je lichaam de 

PHYTO 5 Gel Minceur aan. Laat dit inwerken zonder af te 

wassen. 

5. Op de even dagen: Verdun een ampul Phytocure Detox 

in 1,5 l water en drink verspreid over de dag op. 

6. Op de oneven dagen: Verdun een ampul Phytocure Flow in 1,5 l water en drink dit verspreid 

over de dag op. (Phytocure Flow niet tijdens zwangerschap en borstvoeding gebruiken). 

7. Na ± 20 dagen kan je starten met de Phytocure Slimming A tabletten. Neem 3 tabletten na 

het ontbijt. 

8. Wanneer het gewenste gewicht bereikt is, bouw je het gebruik van de Slimming A geleidelijk 

af: enkele dagen 2 per dag, daarna 1 per dag,.. 

9. Indien tijdens deze periode uw gewicht stagneert, dan kunt u verder afvallen met de 

Phytocure Slimming B formule. Neem 3 à 4 capsules na het ontbijt. 

 

Werking: 

 

1. De Body Ionic Brush stimuleert de circulatie in het lichaam en zorgt voor een betere stroming 

van lymfe en bloed. 

2. PHYTO 5 Phyt’ether serum Aarde brengt evenwicht in zenuwstelsel en werkt op het 

bindweefsel. 

3. PHYTO 5 Gel minceur verkleint de cellen zodat je zal afslanken in centimeters 

4. Het PHYTO 5 Alguessence Bain Algenbad gaat de afvalstoffen afvoeren  

5. Phytocure Detox: Deze krachtige zuiveringskuur op basis van natuurlijke kruiden elimineert 

de afvalstoffen in het lichaam waardoor je direct een licht gevoel hebt en het stimuleert de 

stofwisseling en dus ook de vetverbranding. 

6. Phytocure Flow: Wanneer we ons lichaam zuiveren met de Phytocure Detox, dan is het 

aangeraden om deze afvalstoffen te helpen draineren. Dit kan met behulp van de lymfe en 

bloed zuiverende kruiden van Flow. Je zal merken dat je lichaam dag na dag strakker en 

lichter aanvoelt. 

7. Phytocure Slimming A stimuleert de vetverbranding, gaan hongergevoel en zin naar zoet 

sterk tegen. 
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8. Phytocure Slimming B: Mensen die last hebben van hun vochtvasthouding zijn heel tevreden 

van de Slimming B omdat deze een extra werkzame stof bevat die heel drainerende en 

zuiverende eigenschappen heeft. 

 

Je vindt de vermelde producten op: 
 

 Body Ionic Brush: https://shop.esthetieknele.be/product/body-ionic-brush  

 PHYTO 5 Phyt’ether serum Aarde: https://shop.esthetieknele.be/product/phyto-5-phytether-

serum-aarde   

 PHYTO 5 Gel minceur: https://shop.esthetieknele.be/product/phyto-5-gel-minceur-

afslankende-lichaamsgel-aarde   

 PHYTO 5 Alguessence Bain Algenbad: https://shop.esthetieknele.be/product/phyto-5-

alguessence-bain-regulatrice-algenbad-metaal  

 Phytocure Flow: https://shop.esthetieknele.be/product/phytocure-flow   

 Phytocure Slimming A: http://shop.esthetieknele.be/product/phytocure-slimming-a   

 Phytocure Slimming B: http://shop.esthetieknele.be/product/phytocure-slimming-b   
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