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telefonisch en elektronisch
bereikbaar van 8u tot 8u!

voorwoord

We duiken de zomer in met de nieuwe editie van 

het Wonen-magazine. De eerste zomeravonden 

waar je met vrienden of familie op je pas aangelegd 

terras buiten kan zitten, zijn in aantocht. Wonen 

verplaatst zich in de zomer namelijk ook naar 

buiten toe. Een gezellige drink of een barbecue, 

meer hoeft het niet te zijn. Om dit zomers gevoel 

compleet te maken, voorziet deze editie alvast een 

heerlijke verrassing. Benieuwd? Blader zeker door 

naar de wedstrijd pagina. 

De zomerse zon 

in huis geeft 

ons goesting 

om inspiratie 

op te doen. Heb 

je ook een hart 

voor huizen met 

karakter en 

geschiedenis? 

Dan hebben we iets bijzonders voor u in petto. 

Op pagina 8 stellen we u een prachtig staaltje 

vastgoedstyling voor. Een leegstaande woning van 

1940 wordt eer aangedaan door het volledig in te 

richten voor verkoop. Dit en nog zoveel meer in de 

gloednieuwe editie van het WONEN magazine.

Ik wens jullie veel plezier

Olivier Pirenne 
habicom

 colofon
Wonen Magazine is een 
lifestylemagazine van
habicom | vastgoed & advies.

habicom Mortsel 
Antwerpsestraat 292

habicom Boechout (september '18)
Alexander Franckstraat 2 

habicom Kontich 
Antwerpsesteenweg 55

habicom Wilrijk (september '18)
Boomsesteenweg 281 

Tel 03 449 42 41
hallo@habicom.be
www.habicom.be

Verantwoordelijke uitgever:
Naranjo Decamps
zaakvoerder habicom 
naranjo@habicom.be

Bedeling: 
Bpost

Concept, Hoofdredactie, 
eindredactie en coördinatie: 
Habicom team
 
Vormgeving: xen.be

Niets uit deze uitgave mag 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt worden door middel 
van druk, fotokopie, microfilm 
of op enige andere wijze, zonder 
voorafgaand schriftelijk akkoord 
van de uitgever.

Ook adverteren in dit magazine?

Neem contact op met 
Naranjo Decamps
naranjo@habicom.be



Op 400 meter van Fort II in Borsbeek worden 
14 gloednieuwe appartementen opgetrokken. 
Het gebouw wordt gevormd door 12 klassevolle 
appartementen op de gelijkvloerse, 1e en 2e 
verdieping en 2 extra ruime penthouses op de 3e 
verdieping.

 nieuwbouwproject:  

 de borse borsbeek

 
 

KOM LANGS OP DE 

OPENWERF
Zondag 17 juni
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 project in de kijker  

Aan iedere entiteit wordt 
tevens een ondergrondse 

parkeerplaats toegewezen. 

De hoogwaardige 
afwerking staat 
centraal in ieder 
appartement.



Info:  

Prijzen vanaf 235.000 euro. 

Parkeerplaatsen vanaf 

18.000 euro.  

 

Oplevering: midden 2019.  

*prijzen excl kosten, verkoop 

onder btw

 

Meer weten?   

Voor meer informatie, 

een vrijblijvend gesprek 

of een bezoek ter 

plaatse, contacteer uw 

nieuwbouwadviseur op  

03-449.42.41 of via  

hallo@habicom.be

Aangename woonoppervlaktes

De hoogwaardige afwerking staat 

centraal in ieder appartement. Zo wordt 

er standaard vloerverwarming en een 

ventilatie systeem type D voorzien. De 

appartementen hebben een rustige tuin of 

een ruim zonneterras.  

 

Het efficiënte ruimtegebruik in combinatie 

met aangename woonoppervlaktes van 

91m² tot 139m², zorgen voor leefbare 

appartementen. Allen hebben 2 of 3 

slaapkamers. Voor de vroege beslissers 

kan de indeling zelf mee bepaald worden.

Openwerf

U bent welkom tijdens de openwerf

Komt gerust een kijkje nemen!  

Onze rode loper ligt voor u klaar. 

Zondag 17 juni tussen 11u en 13u.

 project in de kijker  
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UW DROOM HUIS 
VERDIENT EEN
DROOM BED

Kastbedden  |  Kasten  |  Slaapkamers
Zetelbedden  |  Compact wonen

•••

1000 M2  INSPIRATIE  |  GRATIS LEVERING
••• 

Terugname oude matrassen  |  Familiebedrijf sinds 1980
•••

OOK OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN 

STENENBRUG 155 - 157 | 2140 ANTWERPEN | T. +32(0)3 235 07 14 | WWW.SLAAPBOETIEK.BE 



We steken graag 
een tandje bij!

Ons team interieurstylisten pakte een 

authentieke art-deco woning in Berchem 

aan. Een echte parel, maar zonder 

meubilair oogt het een beetje somber en 

verlaten. 

De prachtige dambordparket, de houten 

moluren en verfijnde art-deco details 

komen niet tot hun volle recht. Voor 

de inrichting van deze woning zijn we 

voluit gegaan voor vintage meubels 

die complementair zijn aan de stijl van 

deze woning. Planten en hedendaagse 

accessoires brengen de woning terug tot 

leven. Mooie foto’s en voilà, kandidaat-

kopers kunnen zich helemaal inleven in 

hun nieuwe thuis.

Bij habicom steken we graag een tandje 
bij om uw eigendom optimaal te verkopen. 
Een woning die leegstaat kunnen wij voor u 
inrichten. Want een warm en sfeervol nest 
verkoopt! 

  homestaging  

“Planten en heden-
daagse accessoires 
brengen de woning 
terug tot leven.

Meer info?   
Bel habicom op 03-449.42.41
Adres: Grotestnwg 628 Berchem 
Prijs: 429.000€ 
EPC: 257 kWh/m²



“De prachtige  
dambordparket, 
de houten moluren 
en verfijnde 
art-deco details 
komen niet tot  
hun volle recht.

voorna

De master bedroom is met het juiste linnengoed 
helemaal opgefrist en mee met de tijd.

Kleine details in de keuken doen de hobbykok watertanden om zich aan de 
potten te zetten.

De tweede slaapkamer is klaargestoomd voor een nieuwe tiener in huis.

Deze zitkamer nodigt nu uit om gezellig te aperitieven.



 habicook 

10 Wonen Magazine

Frisse Thaise
kipburger. 

Een heerlijke kipburger in Thaise stijl, licht en fris.
Een leuke afwisseling op de gewone hamburger en 

bovendien is het eenvoudig te bereiden! Het enige wat je 
nodig hebt zijn verse producten en een blender  

(of staafmixer) en you're good to go!



Ingredienten (4 pers.) 

1 Dubbele kipfilet

1 El rode currypasta

1 Eidooier

1/2 Rode chilipeper (zonder pitjes)

1 Busseltje koriander

Peper, zout & kippenkruiden

Hamburgerbroodjes

Anne Michielsen
Office manager habicom

Bereiding

Maak de kippenburgers: Mix de kipfilet fijn in een blender 
met de currypasta en de eierdooier. Meng het kipvlees 
met de chilipeper en een handje fijngesneden koriander. 
Breng op smaak met peper, zout en kippenkruiden en 
meng goed. 

Steek 8 hamburgers uit het kipvlees met een 
uitsteekvormpje en leg op een bord bekleed met 
plasticfolie. Laat de hamburgers 30 minuten opstijven in 
de koelkast.

Werk af: Bak de kipburgers in een scheutje arachideolie 
(of boter). Steek de boven- en onderkant van de broodjes 
uit met een uitsteekvormpje. 

Serveren: Leg op elk bord twee bodems van de 
hamburgersbroodjes. Leg op elk broodje een kipburger en 
een handje sla, met eventuele afwerking van tomaatjes, 
komkommer en kaas. Voor de (gezonde) ;) liefhebbers kan 
je er pastinaakfrietjes bij serveren.
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heerlijk 

fris tijdens 

de warme 

zomerdagen!



Dankzij een zeer uitgebreide studie van 20.000 eigendommen die verkocht werden, 
heeft Roel Helgers (KU Leuven) die vragen kunnen beantwoorden.  En het resultaat is 
verrassend.  Zo blijkt een huis met een wijnkelder 8,5% duurder te zijn.  Een zwembad 
daarintegen verhoogt de prijs met amper 2,1%. 

Iedereen stelt zich wel eens de vraag hoe de waarde van 
een woning wordt berekend.  Zou een koper extra willen 
betalen voor een huis met een zwembad of een wijnkelder?  

Wat geeft uw
huis meerwaarde?

 wist je dat? 

WONEN IN 
EEN DREEF

Als de straatnaam 
eindigt op -dreef, is 
je woning 6,2% meer 
waard dan een zelfde 
woning in een ‘straat’.

EEN EXTRA 
SLAAPKAMER 

Een extra slaapkamer 
maakt je woning 4% 
duurder.  Een derde 

slaapkamer maakt je huis 
zelfs 6,9% duurder dan 
een huis met 2 slpks.

GARAGE  
EN ALARM

+5,2% voor een woning 
met garage en +4,9% 
voor een woning met 

alarm.

+1

+4 %+6,2 % +10,1 %

12 Wonen Magazine



win één van de10 bbq-pakketten! 

habicom & culinaire 
slagerij Goeminne 
trakteren!
We geven 10 heerlijke BBQ-pakketten* weg ter waarde van 50€ 
per stuk! Laat ons weten via bbq@habicom.be waarom jij zo’n 
heerlijk bbq-pakket verdient!
*de 10 winnaars mogen ook gebruik maken van het habicom-springkasteel.

GOEMINNE MORTSEL
CULINAIRE SLAGERIJ

Guido Gezellelaan 5 
2640 Mortsel
order@goeminnemortsel.be
Tel: 03 449 96 25

GOEMINNE KONTICH
CULINAIRE SLAGERIJ

Mechelsesteenweg 48
2550 Kontich
order@goeminnekontich.be
Tel: 03 888 60 02



Canvas bloempot
Vanaf € 25
Pietmoodshop.be

Piet Boon Anne tafel
€ 3.295

Feel at home

Paola Lenti Float ligzak
€ 2.602

Feel at home

Livin Flame Mani vuurkorf
€ 129
Blokker

14 Wonen Magazine

 wannahaves: pimp je tuin! 



Atelier Vierkant
U Collection
Vanaf € 74.80
Ateliervierkant.com

Monsieur Tricot buitenlampen
Vanaf € 425
Monsieurtricot.be

Domani Minsk bloempotten
Vanaf € 44 
Feel at home
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te
koop

Super tof kot i/h complex "I Love Studentlife" in het historisch centrum! 
EPC: 100 kWh/m² VP: 114.000€

antwerpen
Paardenmarkt 34/36

Toffe herenwoning op een leuke ligging! 
EPC: 346 kWh/m² VP: €398.000

antwerpen
Catharina Beersmansstraat 11

te
koop

Ruime en instapklare woning met veel mogelijkheden! 
EPC: 297 kWh/m² VP: €399.000

boechout
Kapelleveldstraat 122

Super charmante halfopen woning op toplocatie! PRE-SALE woe 20/06 tss 
14u-16u EPC: 346 kWh/m² biedingsprijs: €195.000

edegem
Garden Citylaan 53 te

koop
te
koop

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin! 
EPC: 461 kWh/m² VP: €545.000

edegem
Prins Boudewijnlaan 237

Ruime vrijstaande tweewoonst. 
EPC: 248 kWh/m² VP: €595.000

hove
Elzenstraat 97

Knusse woning met tuin en garagebox met oprit. 
EPC: 514 kWh/m² VP: €269.500

kontich
Duffelsesteenweg 9

te
koop

te
koop

Ruime bel-etage woning met tuin ! 
EPC: 254 kWh/m² VP: €325.000

hemiksem
Uno-Laan 77 te

koop

te
koop

Wat is mijn 
woning waard?
Maak vrijblijvend een afspraak 
met de vastgoedexpert in uw buurt. 

03 449 42 41

te
koop

Unieke cottage woning in het centrum! 
EPC: 233 kWh/m² VP: €649.500

mortsel
Floralaan 67 te

koop

 

Zeer degelijk appartement! 
EPC: 227 kWh/m² VP: €167.500

boechout
Lange Kroonstraat 203, 2ev te

koop

Karaktervolle open bebouwing op 1345m² midden in het groen! 
EPC: 689 kWh/m² VP: €419.000

bonheiden
De Bergen 36 te

koop

 immo te koop 
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 ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be 
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 immo te koop 

te
koop

Halfopen bel-étagewoning met tuin in rustige woonwijk! 
EPC: 422 kWh/m² VP: €285.000

kontich
 Groot Veld 1

Uniek gelegen woning met prachtig uitzicht! 
EPC: 389. kWh/m² VP: €319.000

la roche-en-ardenne
Rue de la Chapelle 15

te
koop

Prachtig en zeer ruim appartement! 
EPC: 220 kWh/m² VP: €285.000

lint
Koning Albertstraat 3 2ev te

koop

Super gelegen appartement met 2 slpkrs en terras! 
EPC: 496 kWh/m² VP: €240.000

lint
Schoolstraat 15 2ev 

Volledig ingerichte bakkerij op commerciële top ligging! 
€265.000
 

mortsel
Antwerpsestraat 184, glvl 

Bijzondere woning met grote tuin in rustige buurt! 
EPC: 203 kWh/m² VP: €665.000

mortsel
Cogelslei 11B te

koop

te
koop

Moderne en trendy woning met 2 grote terrassen en garage! 
EPC: 55,96 kWh/m² VP: €349.000

mortsel
Floris de Cuijperstraat 1B

Halfopen cottage villa met ruime garage! 
EPC: 261 kWh/m²

mortsel
 Neuris 21

Rijwoning met 4-slpk in rustige buurt. 
EPC: 455 kWh/m² VP: €259.500 

mortsel
Wolschaerderveldenstraat 31

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m²! 
EPC: 266 kWh/m² VP: €1.550.000

schilde
De Loock 22

Gemeubeld appartement met 3 slpks en terras! 
EPC: 338 kWh/m² VP: €265.000

wilrijk
 Vijverlaan 61, 1ev

te
koop

in
optie

te
koop

Verzorgde woning in aangename buurt. 
EPC: 279 kWh/m² VP: €284.000

mortsel
Steenakker 66 te

koop
te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

 immo te koop 
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 ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be 
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Gunstig gelegen appartement met 1 slpk. 
EPC: 205 kWh/m² HP: €585 + K €100

berchem
De Roest d’Alkemadelaan 8/3eV

Prachtig gerenoveerd en instapklaar appartement. 
EPC: 318 kWh/m² HP: €695 + K €75

borsbeek
Adrinkhovenlaan 146, 2ev

te
huur

te
huur

Gelijkvloers appartement met Z-tuin en 1 slpk. 
EPC: 277  kWh/m² HP: €745 + K €95

kontich
Koningin Astridlaan 9C,

te
huur

Prachtig ruim appartement met 2 slpks in het centrum. 
EPC: 274  kWh/m² HP: €750 

lint
Schoolstraat 15 1ev

te
huur

te
huur

Nieuwbouw appartement met 1 slpk en parkeerplaats. 
EPB: (in aanvraag) HP: €750 + K €45

kontich
Mechelsesteenweg 148/1.1

Gelijkvloers bemeubeld appartement. 
EPC: 139  kWh/m² HP: €875 + €50
 

lint
 Uitbreidingstraat 37/glv te

huur

Gezellig dakappartement met 1 slpk en terras ! 
EPC: 465  kWh/m² HP: €545 + K €55

 

mortsel
Edegemsestraat 85 4eV te

huur
te
huur

Vernieuwd appartement met 2 slpks in hartje centrum! 
EPC: 192  kWh/m² HP: €680 + K €30

mortsel
Statielei 45 2ev

Gelijkvloers nieuwbouw appartement 
EPB: (in aanvraag) HP: €850 + K €90

mortsel
Van Peborglei 37A te

huur

Recent appartement in het centrum! 
EPC: 106 kWh/m² HP: €775 + K €65 

waarloos
Beekboshoek 2

Charmant appartement met 2 slpks. 
EPC: 159  kWh/m² HP: €690 + K €49
 

wilrijk
Spoorweglaan 215 2eV te

huur

te
huur

Uw woning in de
volgende editie?
Mail habicom via 
hallo@habicom.be of bel naar:

03 449 42 41

 immo te huur 
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 ons volledige aanbod vind je terug op habicom.be 
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  spotlight: habicom’s huisje voor de kids  



gratis
schatting

& advies.wij blijven
heel de zomer
open!

DE VASTGOEDEXPERT IN UW BUURT.

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2 (september ‘18)

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281 (september ‘18)

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292



03 346 03 46
www.hypotheekvoordeel.be

Herentalsebaan 145a, 2100 Deurne

zoekt bij 15 banken waar jij 
de voordeligste hypothecaire 
lening kan krijgen.
ook all-in lening 
(met notariskosten)

Hypotheek
voordeel

Let op, geld lenen kost ook geld.

Christine

Jelle

Karin
Christel



Voorstelling modelappartement 
Boechout, Binnensteenweg 216a,  

23 juni 2018 vanaf 17.00 u.  
Meer info: www.bo-clubinteriors.eu

M. Dolores Jiménez i Galafat
+32 492 08 23 24

Bijzondere Ontwerpen voor Bijzondere Omgevingen

BOCON-AD A5-1805.indd   1 15/05/18   10:23



www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • 
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be 

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk
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  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen
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 Plaatsingsdienst + schilderwerken



 onze partners 

brood & banket

brood & banket

TOPPI

SCHOENMAKERIJ • SLEUTELS
GRAVEREN • NUMMERPLATEN
STEMPELS • SLOTENMAKERIJ

SCHOTEN - PAALSTRAAT 8 - 03.658.6380

MORTSEL - STATIELEI 117 - 03.449.62.84

ANTWERPEN - ABDIJSTRAAT 239 - 03.216.14.58TOPPI

D.DE MEYER
TOPPI.DEMEYER@TELENET.BE • 0487.627.401

BTW 0820.344.341

pantone DS 306-5 C cmyk 40 30 70 0

wit z 40

Wellness, afslank 
& beautycenter

Cosy Kitchen
RESTAURANT

TISSON l  RESTO
PRINS LEOPOLDLEI 106

RESERVEREN VIA:
info@tisson.be
03 291 31 23

OPENINGSUREN EN MENU
www.tisson.be

AWDMV00C

www.sierschouwen vanbulck.be

Boomsesteenweg 21, 2630 Aartselaar 
tel. & fax: 03 887 69 89

Open: Di-vrij 9-12 uur & 14-18 uur
Za 10-12 uur & 14-17 uur | Zo & ma gesloten

Tulp | KALFIRE | Dru | Bodart & Gonay | Flam | Spartherm | Stûv
Barbas | Ruegg | Bellfi res | Faber| Dovre | Wellstraler

Gashaarden | Houtkachels | Sierschouwen
Gaskachels | Inbouwhaarden

Culinaire Slagerij Goeminne 
Guido Gezellelaan 5 in Mortsel  T 03-449.96.25 – www.eric-goeminne.be

Vishandel Steloy 
Antwerpsestraat 56-58 Mortsel  T 03-449.96.68 – www.steloy.be

Restaurant Cosy Kitchen 
Liersesteenweg 91 Mortsel  T 03-336.00.85 - www.cosykitchen.be 

Bakkerij ’t Bieke 
Bouchoutsesteenweg 19 Hove T 03-455.27.94

Drankenspecialist Albo 
Frans van Dunlaan in Wilrijk  T 03-440.14.36 – www.albodrinks.be

Paul's bakkery & tearoom 
Statielei 99 Mortsel  T 03-449.93.75 

Frituur Het Park 
Liersesteenweg 19 Mortsel T 03-501.06.09

Sierschouwen Van Bulck 
Boomsesteenweg 21 Aartselaar T 03-887.69.89 – sierschouwenvanbulck.be

Kapsalon Dupon by Thomassen 
Pieter Reypenslei 71 Mortsel  T 03-440.05.65 – www.duponcoiffures.be

Schoonheidsinstituut Alegria 
Antwerpsestraat 72 Mortsel T 03-449.17.26

Schoenmakerij Taloni 
Statielei 117 Mortsel  T 03-449.62.84

Restaurant Tisson 
Prins Leopoldlei 106 in Mortsel  T 03-291.31.23 – www.tisson.be

Herenkleding Duden 
Pieter Reypenslei in Mortsel  T 03-449.85.41 – www.duden.be

Body Wave 
Albert Grisarstraat 17 in Antwerpen  T 03-239.81.51 – www.bodywave.be  

Kebam verzekeringskantoor 
Mechelsesteenweg 340 Kontich  T 03-457.76.84 – www.kebam.be

Boetiek Fashion 
Kapellestraat 9, Aartselaar  03/877.21.65

Bloemen Knegtel 
Kern 38 Wilrijk  T 03-827.12.42 – www.knegtel.be  

Patisserie St. Jozef 
Heuvelstraat 110 Boechout  T 03-455.28.47

Brood & banket Ellen 
Jos Reusenslei 36 Borsbeek T 03-321.46.37  - Molenlei 110 Boechout T 03-455.79.48

Alice 
Heuvelstraat 88 Boechout  T 03-455.38.15

'T Bazarke
Statielei 113 Mortsel  T 03-449.81.51

Schoonheidsinstituut

                         bij Bieke

Ons magazine vind je bij deze partners:

HET PARK

 
de syndicus & rentmeester in uw buurt.

beheer

Nieuw!



  WAT IS DETOXEN ?
Detoxen betekent dat je (opgehoopte) gifstoffen uit je lichaam 
verwijdert. Die gifstoffen zitten overal: in onze voeding en alcohol, in 
de lucht die we inademen, plastic verpakkingen, kleurstoffen op onze 
kleding etc. 

  WAAROM DETOXEN ?
Normaal voeren je darmen, lever en nieren afvalstoffen af. Maar soms 
krijg je zoveel schadelijke stoffen naar binnen dat ze ‘blijven plakken’ in 
je lichaam. Allergieën, hoofdpijn, maag- en darmklachten, slecht 
slapen... worden gelinkt aan toxische overbelasting, net als heel wat 
chronische ziektes zoals reuma, fibromyalgie etc. 

  WAAROM DETOXEN IN JE INFRAROODSAUNA ?
Omdat het de makkelijkste én meest efficiënte manier is. 
Vasten, darm spoelingen of sapkuren zijn heel ingrijpend voor je lichaam, 
zweten in je infraroodsauna niet. Detoxen in een Health Mate gebeurt 
op drie manieren:
 1  Je vetcellen, die heel wat toxische stoffen opslaan, 

worden gestimuleerd en laten giftige stoffen los.
 2  Je bloedcirculatie verbetert, waardoor er meer afvalstoffen 

naar je lever gaan en daar verwerkt worden.
 3  Je zweet afvalstoffen uit via je huid.

  Een infraroodsauna bij je thuis ? Je hebt alleen een stopcontact nodig.
Kijk gauw op www.healthmate.be voor alle mogelijkheden.

  Alles over je infraroodsauna en je gezondheid lees je op onze blog 
www.anneliesstraalt.be

WAAROM HEALTH MATE EN 
GEEN ANDER MERK ?
Er bestaan goedkopere warmtecabines, 
maar die kunnen nooit het gezondheids-
effect van een Health Mate evenaren.

WAT IS EEN INFRAROODSAUNA ?
Een infraroodsauna warmt niet de omgeving 
op (zoals in een klassieke saunacabine), 
maar rechtstreeks je lichaam. Je zweet drie 
keer zo hard op een temperatuur die de 
helft bedraagt van een klassieke sauna.

MAKKELIJKE 
EN SNELLE 
DETOX
Een infraroodsauna is er niet alleen voor 
koude winteravonden. Ook in de zomer werk 
je aan je gezondheid in je Health Mate cabine.

MAKKELIJKE 
EN SNELLE 
DETOX

ONTDEK WAT HEALTH MATE VOOR JOUW GEZONDHEID KAN DOEN  & VRAAG EEN GRATIS PROEFSESSIE !

ZON
Haal de

in huis

Volledig verkooppuntenoverzicht op 
www.healthmate.be

Health Mate shop Lier
Hagenbroeksesteenweg 169  |  2500 LIER
tel.: 03 295 50 25  |  info@healthmate.be
Open: woensdag, donderdag en vrijdag van 14-18 u. 
Gesloten op zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en feestdagen.
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