
Silky Oaks® Contour Wrap

Slank zonder moeite!



Silky Oaks® Contour Wrap

Voel het verschil
De Silky Oaks® Contour Wrap is 
van oorsprong  een therapeutische 
behandeling. Oorspronkelijk be-
dacht als een medische behandeling 
voor lever- en nierpatiënten, wordt 
de Contour Wrap vooral omwille 
van zijn afslankende werking als 
schoonheidsverzorging toegepast. 
De Contour Wrap verwijdert dode 
huidcellen, reinigt en verstrakt de 
huid, ontgift het lichaam, maakt lit-
tekens, striemen en cellulitis minder 
zichtbaar en garandeert een groot en 
blijvend centimeterverlies.

Versteviging en verstrakking
Het is niet ongewoon dat een klant 
na een kuur van meerdere behande-
lingen een maatje kleiner in kleding 
wordt. Toch is de behandeling niet 
alleen geschikt voor mensen met 
overgewicht. Iedereen die een ver-
strakking, versteviging en ontgifting 
van zijn lichaam wenst, heeft baat 
bij deze verzorging. Tevens doen we 
aan cosmetisch maatwerk, doordat 
we tijdens de behandeling probleem-
zones zoals billen, dijen, borsten en 
buik extra kunnen behandelen.



Een revitaliserende behande-
ling
De elastische windels welke gedrenkt 
zijn in een zeeklei-oplossing, om-
vatten het lichaam in een warme 
omslag. De toxische stoffen die in 
de huid en de vetlaag opgestapeld 
zijn, voelen zich sterk aangetrokken 
door deze warme omslag en gaan 
langs deze weg het lichaam trachten 
te verlaten. De windels voelen heel 
comfortabel aan en mogen er na een 

Een meetbaar verschil

De Silky Oaks® Contour Wrap 
wordt aangeboden met een  

dubbele garantie op resultaat.

• Een klant verliest bij haar eerste 
behandeling minstens 15 cm in 
lichaamsomtrek of zal de behan-

deling niet hoeven te betalen.

• Op voorwaarde dat er geen ge-
wichtstoename is moet het verlies 

in lichaamsomtrek ook na een 
maand minstens 15 centimeter 

zijn of de klant kan de behande-
ling gratis overdoen. 

Met de Silky Oaks® Contour 
Wrap gaan we niet rechtstreeks 

gewichtverlies bekomen, maar de 
behandeling geeft uitzonderlijk 
goede resultaten in combinatie 

met een vermageringskuur.



uurtje rusten terug af. De huid voelt 
zijdezacht aan en je hoeft je na een 
behandeling helemaal niet te dou-
chen. De klei die zich in de poriën 
van de huid bevindt zal op deze 
manier nog enkele dagen kunnen 
doorwerken, met verder centimeter-
verlies tot gevolg. Met de Contour 
Wrap gaat men zich lekkerder in zijn 
vel voelen, alsof het lichaam opge-
lucht is van een pak gifstoffen verlost 
te zijn. De hele behandeling is in 
minder dan 2 uur voltooid. Ons advies voor een slanker 

en gezonder lichaam
We raden iedereen een kuur van 3 
behandelingen aan. Of je meer be-
handelingen nodig hebt hangt af van 
het totale centimeterverlies dat je 
wenst te bereiken, of je de behande-
ling combineert met een dieet, hoe 
los je huid op bepaalde plaatsen is en 
hoe vast de reeds gevormde cellulitis 
is. De afslankende werking van de 
behandeling is heel populair, het is 
daarbij niet ongewoon dat klanten 



na een kuur van meerdere behande-
lingen een maatje kleiner in kleding 
worden. Niettemin blijven de ge-
zondheidsaspecten van de behande-
ling van centraal belang.

De  Silky Oaks® Contour Wrap

• Werkt op plaatsen waar moeilijk 
afslanking bekomen kan worden

• Is een geweldige start voor een 
vermageringskuur

• Verstrakt en verstevigt de huid na 
een zwangerschap of groot  

gewichtsverlies

• Is een ideale voorbereiding op een 
vakantie of speciale gelegenheid

• Is voor iedereen die er goed uit wil 
zien – snel!!!



Een opmerkelijk fenomeen:
In de weken na de Contour Wrap slagen zowel 

Heidi als ikzelf erin vijf kilo’s te verliezen. Een te-
lefoontje naar Wendy bevestigt het vermoeden dat 
de wrap er voor iets tussenzit. “De Contour Wrap is 
de ideale stap naar gewichtsverlies. Je verliest van de 
behandeling zelf geen kilo’s maar met minder gifstof-
fen in je lichaam wordt het wel makkelijker om af 
te slanken.” Een erg prettige bijwerking. Een ander 
fijn detail is de jeans die net dat beetje losser komt te 
zitten en ook onze kin voelde heel wat strakker aan. 
"Hier komen we ooit nog eens terug", hebben we 
allebei al in gedachten uitgemaakt. En wij die gingen 
bewijzen dat het allemaal bedrog was. Sorry Wendy. 
(An Bogaerts, Wellness)

Goed voor:
-ontgifting van het lichaam 
-stimulatie van het lymfesysteem 
-een strakkere en stevigere huid 
-een zichtbare afslanking 

Resultaat: Ik heb de contour wrap met plezier drie-
maal ondergaan. De wikkels zijn heerlijk warm en het 
is even in alle rust genieten. Al na een behandeling zag 
ik resultaat en kreeg ik hier en daar een complimentje 
van vrienden. Na drie behandelingen ben ik in totaal 
58 centimeter verloren. En mijn riem kan een gaatje 
verder dicht!     (Katrien Huysentruyt, Flair)



Wij hebben deze behandeling getest en ja, het 
werkt!

( Michèle Bevoort, Cosmopolitan)

Wat zag ik? Een aanzienlijk strakkere lichaams-
contour. Ik was na 3 sessies 50cm kwijt, ook 

al steeg mijn gewicht in die periode met 400g. Hét 
bewijs dat het hier absoluut niet gaat om vochtverlies.
( Ann Meyer, Feeling)

Het resultaat is vooral spectaculair in de knie-buik-
zone. Ik ben er een kleine, duidelijk zichtbare 

(joepie!) dertig centimeter verloren. Bovendien is mijn 
cellulitis fel verminderd en voel ik me vederlicht!
( Els De Ridder, Flair)

Niet te geloven, ik ben meteen 28 centimeters 
kwijt in lichaamsomtrek! Ik voel me ook echt 

heel lekker in mijn vel! Alsof mijn lichaam blij is  
verlost te zijn van alle gifstoffen.
(Tine De Jonghe ,Nathalie Vandecasteele, Bruid & 
Bruidegom)
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