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Een pijnloze behandeling maar wel een gladde, 
jonge, stevige huid en een strakke kaaklijn? Het 
lijkt onmogelijk maar NANNIC realiseerde met 
de ontwikkeling van de NANNIC NBE500 een 
revolutionaire doorbraak in de strijd tegen huid-
veroudering. 
De Nannic sluist middels radiofrequentie (100% 

veilig en pijnloos) hele hoge concentraties cel-

identieke werkstoffen in de tweede huidlaag. 

Hierdoor is het in staat zijn daadwerkelijke col-

lageen en elastine te activeren. 

NANNIC: GEZONDE DRIEHOEK

Een compleet programma voor een 

optimaal resultaat met de modernste 

apparatuur. 

Praktijk voor gezond Afvallen en 

Schoonheid 

Deskundige begeleiding 



Overgewicht 
Orthomoleculaire gewichtsbeheersing:   

Wist u dat 50% van de mensen met overgewicht, 
te maken heeft met lichamelijke blokkades? 

Een aantal voorbeelden hiervan is: 
 

 Verlaagde verbranding 

 Hyperinsulinemie 

 Trage schildklierwerking 

 Verminderd verzadigingsgevoel 

 Medicijngebruik 

 Voedingstekorten 

 Stressbelasting 

 Koolhydraatverslaving 
 
Vaak is dit de reden dat afvallen niet of nauwe-
lijks lukt, waardoor men al snel terugvalt in het 
oude patroon. 

  Gezonde Driehoek: een unieke aanpak 
 

 

 

Ries Cosmetics 
Ries Cosmetics is een 100% natuurlijke cos-

meticalijn zonder toevoeging van parfums en 
chemische conserveringsmiddelen. 

 
Bovendien is Ries Cosmetics anti-allergisch, 

dermatologisch en dierproefvrij getest. 
 
 

Ries Cosmetics is ontwikkeld vanuit de filoso-
fie dat schoonheid van binnenuit en buiten-

afkomt en dus vanuit beide kanten om aandacht 
vraagt. Het unieke concept van crèmes en se-

rums enerzijds en voedingssupplementen ander-
zijds maakt van Ries Cosmetics een absolute voor-

loper in cosmetica-land!  

 

Een doorbraak in uw strijd tegen obesitas. Met 
een medisch verantwoord voedingsprogramma, 
dat helemaal is afgestemd op uw lichaam. 

De spierstimulator 

Het professionele afslankapparaat: 

Graag voor de zomer nog een aantal  

centimeters kwijt zonder inspanning?  

Dan is dit iets voor u! 

 

Wat zijn de toepassingen: 

 Afslanken in centimeters 

 Vet verbranden 

 Spierversteviging 

 Sterke en snelle  
          lichaamsversteviging 

 Reductie van cellulitis 

 Reductie van striae 

 Huidversteviging 

 Ontgiften 

 Figuurcorrectie 
 


