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Verwennerij! 

 

 

 

Naast coachingsessies is er ook ruimte voor verwennerij! 

Hierbij stel ik je graag de producten voor die je via mijn praktijk kan aankopen. 

Een duurzaam en natuurlijk aanbod met liefde voor jou samengesteld 😉 

 

Na afspraak ben je van harte welkom om even te komen kijken. Je kan de producten 

ook via mail of telefonisch reserveren en ophalen in de praktijk. 

Leveringen aan huis zijn mogelijk in Brasschaat en Kalmthout. 

 

In de toekomst zullen er rond feestdagen ook enkele koopdagen plaatsvinden.  

Hou je mailbox in de gaten! 

Nog niet ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Schrijf je dan snel in via het 

contactformulier op deze website. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Cindy Van den Bergh 

Groeicoach 

0492 12 45 56 

info@groei-coach.be 

www.groei-coach.be 
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Prijslijst 
 

 

 

  

 

 

Notitieboekje 

Afmetingen : 16,5 x 11 x 1 cm 

De cover van bamboe, het papier voor 80% 

gemaakt van steenafval en een pen van 

koffieprut. Een kleurrijke elastiek maakt dit 

notitieboekje compleet. 

PRIJS: 14.95 euro 

 

Massage en detox borstel 

Verwijder onzuiverheden van je huid en 

scrub je lichaam met je natuurlijke Detox 

Brush. 

Je borstel is perfect voor het droog borstelen 

en masseren van de huid. 

 

PRIJS: 14.95 euro 
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Luxe geurkaars 
 

Luxe uitstraling met persoonlijke boodschap! 

 

De kaarsen zijn gemaakt van de beste ingrediënten, een mix van soja wax vermengd met 

een geur van essentiële oliën. De kaars is voorzien van een katoenen lont 100% vegan. 

De glazen geurkaars wordt verpakt in een bijpassende verpakking. Het bijpassende design is 

perfect geschikt voor jezelf of voor alle cadeaumomenten. Het kaarslicht zal blijven branden 

voor 45 uur. 

Deze geurkaars weegt 650 gram en bevat de signature fragrance van Me&Mats: 

pompelmoes, patchoeli en watermeloen. 

 

PRIJS: 23.95 euro 
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Tinnen geurkaars 
 

De kaarsen zijn gemaakt van de beste ingrediënten, een mix van soja wax vermengd met 

een geur van essentiële oliën. De kaars is voorzien van een katoenen lont 100% vegan. 

 

De tinnen geurkaars wordt verpakt in een bijpassend design in een gouden tin. De kaars is 

perfect geschikt voor eigen gebruik of voor alle cadeaumomenten en makkelijk om mee te 

nemen op reis! Het kaarslicht zal blijven branden voor 35 uur. 

Deze geurkaars weegt 175 gram en bevat de signature fragrance van Me&Mats: 

pompelmoes, patchoeli en watermeloen.  

 

PRIJS: 14.95 euro 
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Oog gel masker 

Ontspan je ogen optimaal. Dit gelmasker kan 

zowel met warme of koude temperatuur 

gebruikt worden afhankelijk van het 

gewenste resultaat. 

Koude temperaturen kunnen wallen helpen 

verminderen, donkere kringen verlichten en 

staan bekend om het herbeleven van 

sinusdruk. 

Warme temperaturen kunnen het gevoel van 

droogheid, congestie en vermoeide ogen 

verlichten. Ga liggen of leun achterover en 

ontspan uw ogen met het Daily Eye Gel 

Mask, zodat u er de hele dag op uw best 

uitziet en voelt. 

 

verstelbare riem met klittenband, 

verhoogde zakken om wimpers te 

beschermen en ogen comfortabel te laten 

knipperen indien nodig, 

lichtgewicht voor een comfortabele ervaring, 

koud en warm gebruik, 

klinisch, allergie en dermatologisch getest. 

PRIJS: 11.95 euro 
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Handgemaakte hamamdoeken 

madeathand pestemal handdoeken zijn gemaakt van 100% Turks katoen, handgeweven met 

historische apparaten en jarenlange expertise in Turkije. Ze zijn ideaal voor sauna en 

hamam, maar ook als sjaal, strandlaken en yogamat handdoek. 

Tegenwoordig zijn deze handdoeken erg populair geworden, niet alleen vanwege hun 

praktische dunne en lichte karakter, maar ook vanwege hun verbazingwekkende kleuren en 

patronen die ze bijzonder opmerkelijk maken. 

 

madeathand pestemal hamamdoeken en ambachtelijke dekens worden geproduceerd met 

een historische techniek waarvoor machines uit de 16e eeuw nodig zijn. Katoenen touwtjes 

worden lokaal geproduceerd en zijn gekleurd met een oud maar gezonder ingrediënt 

genaamd 'wortelkleur', gemaakt van bloemblaadjes en plantenwortels. 

100% katoen - Diverse motieven en kleuren (zie volgende pagina) 

PRIJS: tussen 24.95 en 27.95 euro 
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