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It’s 
time for

Tijd om van binnen én vanbuiten te stralen!

Bij SimplyMe sta jij, en enkel en alleen jij, in onze spotlight. Zonnen, beauty, gezondheid en 
slimming is allemaal mogelijk wanneer het voor jou past. We bieden je persoonlijk advies 
aan in een echt me-time moment. Bij ons kan je relaxen op de nieuwste toestellen in een 
goed gevoel omgeving. Met al onze faciliteiten halen we je graag eventjes weg uit jouw 
dagelijks leven en bieden we je zon, ontspanning, gezondheid én een stralende jou.

Introductie
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Een blik in onze geschiedenis
Historiek

SimplyMe is uitgegroeid uit zonnebankketen Ergosun. Sinds 1998 stonden 
wij als Ergosun dagelijks voor je klaar met kwaliteit, hygiëne en comfort in 
een ontspannen sfeer. Door de jaren werd duidelijk dat jij, onze klant, niet 
alleen mooi bruin wil zijn, maar ook gezond, fit en gelukkig door het leven 
wil gaan. Om aan deze vraag te kunnen beantwoorden is SimplyMe 
gegroeid.

Bij SimplyMe krijgt u net als bij Ergosun steevast persoonlijk advies 
en kan er desgewenst een individueel bruinings- afslankings- en of 
ontspanningsprogramma op maat worden opgesteld. Onze centra 
volgen steeds de nieuwste trends en beschikken over de nieuwste 
toestellen met resultaatgarantie. 

SimplyMe beschikt over ruime cabines waar u zich onmiddellijk thuis 
zal voelen. Onze cabines worden na elke sessie volledig gereinigd. Op 
deze manier geniet u steeds van een optimale netheid tijdens het 
zonnen, afslanken of ontspannen. We bieden tevens een compleet 
assortiment aan van verzorgingscosmetica, essentiële afslankings-en 
gezondheidsproducten.
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Een blik in onze geschiedenis

sun.

beauty.

slimming.

health.

Ons verhaal

De dag van vandaag voelen we bij SimplyMe aan dat er weinig 
evenwicht is tussen ons lichaam en onze geest. Wat maakt dat er een 
enorme stijging is van allerlei gezondheidskwalen. Zo heeft bijvoorbeeld 
80% van de bevolking te kampen met overgewicht, er worden jaarlijks 
70.000 nieuwe kankers ontdekt, ouderen krijgen de diagnose dementie 
en kinderen krijgen al snel de stempel van ADHD opgedrukt. Eigenlijk is 
er maar 1 optie en dat is zelf op zoek gaan naar een gezonde levensstijl. 

Om te beantwoorden aan bovenstaande problematieken kiezen wij 
bij SimplyMe voor een totaalaanpak. We gaan samen aan de slag en 
schrijven een persoonlijk traject uit om ervoor te zorgen dat jij je (opnieuw) 
goed in je vel zal voelen.

Omdat wij een resultaatgarantie willen bieden gaan we uit van “meten  
is weten”.  Bij SimplyMe vind je een meet-en weeghoek  met  tal van  
toestellen die je lichaam, huid, en gezondheid uitgebreid  
gaan onderzoeken. 

De meet en weegsessie is volledig gratis voor members. Na het  
ondergaan van een behandeling, sessie of kuur nodigen onze 
consulenten je graag opnieuw uit.
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Sunlight 
Beautylight 
Bruin zonder zon

Sun



10 11SUN SUN

Zonnen,
ook bij minder 
goed weer

Huidanalyse
Om te zorgen dat jij de juiste hoeveelheid 
zonlicht op je huid krijgt en niet meer dan 
dat, is het belangrijk dat er naar uw huidtype 
gekeken wordt. Een SimplyMe studio zal 
altijd (aan de hand van een vragenlijst en/
of een huidmetingssysteem) analyseren 
welk huidtype jij hebt en zorgen we ervoor 
dat je niet meer zonlicht krijgt dan goed voor 
je is.

Huidtype 
bepalen

Zonadvies
Na het bepalen van je huidtype bij de  

huidanalyse, krijg je een persoonlijk zonadvies. 
Hoe lang kan je zonnen op welke zonnebank? 

Met een goed zonadvies profiteer je van de 
optimale combinatie tussen de positieve effecten 

van het zonnen en een goed bruiningsresultaat, 
zonder jouw huid te verbranden. 

Sunlight

Hygiëne
Wanneer je ontspannen geniet van een zonneses-
sie, lig je veelal ongekleed op de zonneapparatuur. 
SimplyMe zorgt daarom dat de hygiëne aan alle 
eisen voldoet.  

Met de juiste reinigings- en desinfecteermiddelen 
worden volgens protocol de cabines, de  
apparatuur en de studio gereinigd. Hierdoor kan je  
onbezorgd genieten van jouw zontherapie. 
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De unieke combinatie van UV en rood licht maken 
een bijzonder mooie en diepe kleur met gelijktijdige 
verzorging mogelijk. Het gezicht en decolté worden 
door de speciale Beauty LEDs verwend voor een 
zachte huid en een frisse teint. Op het lichaam zorgen 
de Beauty Light Smart sun lampen voor een bijzonder 
aangenaam gevoel op de huid en een mooie bruining.

Vanaf ons 25e levensjaar vermindert de stofwisseling 
van de cellen in het bindweefsel. Dat betekent dat 
de huid met minder voedingsstoffen verzorgd wordt, 
waardoor het collageengehalte in de huid met 1% per 
levensjaar afneemt. De verminderde celregeneratie 
heeft vochtverlies tot gevolg, dan verliest de huid aan 
elasticiteit en dat geeft rimpelvorming. Net daar start 
de werking van het Beautylight.

Beautylight

Waarom 
beautylight?

Tijdloos mooi 
blijven

Het lichtspectrum van de speciaal ontwikkelde 
Beautylight lampen heeft een grote 
depressiewerking waardoor het in de huid net 
daar naartoe gaat, waar zich de collageen- 
en elastine depots bevinden. Hier activeert het 
korte golf licht de doorbloeding en stimuleert 
de huidcellen van het bindweefsel. Dat heeft als 
gevolg dat de productie van collageen, elastine 
en hyaluronzuur in de huid opgewekt wordt. 

Het resultaat: Je huid voelt al na de eerste 
behandeling frisser en strakker aan!
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Bruin zonder zon

10 gouden regels 
voor de perfecte 
spray tan in cabine
 

Spraytan Cabine
• Zorg ervoor dat de huid goed gescrubd is de dag vóór de spray tan.
• Zorg ervoor dat alle make-up goed van de huid verwijderd is.
• Kijk uit met het gebruik van parfum en deodorant. Deze kan vlekkerig  
 uitslaan na het gebruik van de spray tan.
• Draag wijd zittende kleding op de dag van de spray tan, voorkomt vlekken  
 kledij-aftekingen.
• Gebruik geen bodylotion of andere verzorgingsproducten op de dag van  
 de spray tan.
• Wacht 1-3 uur met een douchebeurt na een spraysessie.
• Vermijd sporten en andere actieve bezigheden op de dag van de  
 spraysessie om zweten te voorkomen. Zweten kan vlekken veroorzaken.
• Verzorg de huid de dagen na de spray tan met de juiste producten, zoals  
 een rijke, hydraterende bodylotion om de tint van de spraysessie langer  
 te behouden.
• Geef altijd duidelijk aan wat je wensen zijn, zodat de specialist daar  
 rekening mee kan houden.
• Voor het beste resultaat kan je het beste elke 2 weken een sessie   
 ondergaan. 
• En vergeet vooral niet je kennissen het geweldige resultaat te laten  
 zien!

Nog geen 18 jaar?
Wanneer je jonger dan 18 jaar bent, mag je nog geen gebruik 
maken van zonneapparatuur. Wetenschappers en huidspecialisten 
hebben vastgesteld dat het voor jonge mensen beter is wanneer ze 
niet te veel zonlicht te krijgen (dat geldt ook voor de buitenzon!) Tot 
het achttiende levensjaar is de huid nog in ontwikkeling waardoor 
huidsschade door eventuele verbranding, het risico vergroot op de 
ontwikkeling van huidkanker op latere leeftijd. 

SimplyMe staat volledig achter de regel dat je voorzichtig met je 
huid omgaat. De ‘niet onder de achttien’-regel is dan ook, net als 
andere maatregelen om huidkanker te voorkomen, erg belangrijk.

De bruin zonder zon spraycabine brengt de oplossing. Ook als je nog 
geen 18 jaar bent is dit de ideale oplossing voor een mooie egale 
bruine huid. De automatische spraycabine geeft je de bruine teint 
die bij je past.
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Hoe werkt bruin
zonder zon?
Veilig bruinen staat voorop bij SimplyMe. Zo kan 
je bij ons ook snel & vrij UV-vrij bruinen. Heb je 
een gevoelig huidtype? Mag je om welke reden 
dan ook niet zonnen? Bijvoorbeeld omdat je 
nog geen 18 jaar bent? Wij helpen je graag aan 
je gewenste teint. Egaal, zonder zon, maar met 
vitamine E.

Bruin zonder zon, ook thuis!

Thuisproducten

MineTan
MineTan werd in Australië verko-
zen als beste zelfbruiner en is nu ook 
verkrijgbaar in België. Met een ba-
sis van natuurlijke producten zorgt  
MineTan ervoor dat de huid niet en-
kel een mooie kleur krijgt maar ook  
ondersteunt wordt bij het bekomen 
en behouden van een gezonde huid. 
Je zal stralen en jouw huid zal me-
teen fluweelzacht aanvoelen.

Mine Tan is vrij van parabenen, be-
vatten mineralen en anti oxidanten, 
100 % natuurlijk DHA, natuurlijk en 
plantaardig en PETA goedgekeurd.

Snelle werking
De producten van Mine Tan drogen snel, 
geven geen oranje tonen, hebben geen 
typische tan geur en kunnen op het hele 
lichaam gebruikt worden. Kortom, Mine 
Tan biedt producten van de hoogste 
kwaliteit. 

Je SimplyMe consulente zal samen met 
jou het juiste product kiezen dat volledig 
bij jouw huidtype past.



Cocoon Wellness Pro 
Waterbike
Lymfedrainage

Health
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Health

Een 
goede 
nachtrust
en minder
stress
 
Cocoon Wellness Pro
Onze Cocoon Wellness Pro is een 
combinatie van hoogwaardige in-
fraroodwarmte met vibratiemas-
sage en aromatherapie die je een 
fantastisch wellness moment be-
zorgt. 30 minuten lang worden je 
zintuigen geprikkeld. Heel het lym-
fesysteem draait op volle toeren en 
het metabolisme wordt verhoogd.

Het resultaat
Je ervaart een gevoel van welbeha-
gen, een ware “boost” voor lichaam 
en geest. Je voelt je terug opgela-
den. Je krijgt terug energie. Mensen 
met pijnlijke spieren en gewrichten 
ervaren de infraroodwarmte als 
heilzaam. Wij leven in een hectische 
maatschappij en vele klanten ko-
men in de cocoon als het ware we-
kelijks herbronnen.
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Sporten,
maar dan in

het water

Waterbike
WATERBIKE® verenigt water en bewe-
ging tot een unieke combinatie ge-
richt op gezondheid en schoonheid. 
Gezondheid door bewegen zonder 
belasting van spieren en gewrich-
ten, schoonheid als effect van de he-
lende kracht van hydromassage.

In onze Waterbike maken we deze 
unieke combinatie mogelijk in een pri-
vé cabine.  Je zal kunnen fietsen in een 
individuele WATERBIKE® cabine die met 
water wordt gevuld tot aan de taille.
Hierin geniet je van een totale wel-
lness, fitness en beauty ervaring.  
Gedurende de hele sessie van 45 mi-
nuten geniet je van hydromassage. 

Tijdens het waterbiken geniet je ook van een 
unieke chromo- of kleurentherapie. Elke kleur 
heeft invloed op onze geest. Zo staat blauw 
voor ontspanning, rood voor stimulatie, geel 
voor intelligentie. 

Waterbike omringt je met een aangenaam 
diffuus licht om de effecten van de behan-
deling te optimaliseren. De revolutionaire  
Waterbike stelt een einde aan de nade-
len van groepslessen en maakt plaats voor 
de vele voordelen van fietsen in het water.  
Waterbike draagt welzijn en comfort hoog in 
het vaandel en richt zich tot een brede doel-
groep van iedere leeftijd.
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Conditie van de
bloedcirculatie
Lymfedrainage
Lymfedrainage of compressietherapie is een 
zeer effectieve methode voor verbetering van de 
bloedcirculatie en lymfestroom.

Compressietherapie is een behandelmethode die de 
natuurlijke bloedcirculatie en lymfestroom stimuleert. 
Klachten zoals vochtophopingen, vermoeidheid, pijn 
in de benen en futloosheid zullen verminderen of zelfs 
verdwijnen.

Compressietherapie is een manier om een minder 
goed functionerend lymfestelsel weer in een betere 
conditie te brengen. Het is een heerlijke ontspannende 
therapie. Het luchtdrukpak van de DL1200 IR 
beschikt over een geïntegreerd infraroodsysteem 
(IR). Het systeem verbetert het metabolisme, de 
bloedcirculatie en activeert de vetstofwisseling bij 
40°C.

Het lymfestelsel
Net als de bloedbaan waarin bloed circuleert, heeft het 
lichaam een lymfestelsel waar lymfevocht doorheen 
stroomt. Maar in tegenstelling tot de bloedcirculatie 
is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem. 
De lymfevaten bevatten kleppen zodat het vocht 
niet kan terugstromen of stagneren. Het vervoer 
gaat van kleine vaatjes naar vele grotere vaten. 
Met name de oksels en de liezen bevatten grote 
lymfestations (de lymfeknopen). Deze lymfeknopen 
hebben een aantal functies waaronder filteren maar 
zijn ook weerstandsensoren. Een goed werkend 
lymfesysteem is mede bepalend voor de gezondheid 
en is essentieel voor een goede stofwisseling en een 
goede weerstand.



Lumi 8
Tandenbleech

Beauty
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Beauty

Op schoonheid 
staat geen leeftijd!
Je goed voelen in je vel zorgt er onder andere 
voor dat je beter gaat presteren. Je voelt 
je enthousiaster en gaat fitter door het leven. 
Bij SimplyMe zorgen we voor dat tikkeltje meer  
waardoor jij jezelf kan ontplooien in een wereld van 
beauty. Tijdens een echt me-time moment gaan wij 
de strijd aan tegen rimpels, acné en uitdroging van 
je gelaat. Daarnaast kunnen we je een stralend witte 
glimlach bezorgen en dat na amper 15 minuten.

Weg met rimpels, 
pigmentvlekken, 
littekens, acné  & 
zoveel meer.
Lumi8 Led therapie
LED-licht therapie biedt een pijnloze oplos-
sing voor een gezondere, jonger uitziende 
huid. Dankzij de ‘8’ voorgeprogrammeerde 
willekeurige variaties van pulsen en ener-
gie-intensiteit verdwijnen fijne lijntjes en ver-
vagen diepe rimpels. Dit toestel is gespecia-
liseerd in het behandelen en verwijderen van 
acne, pigmentvlekken, striemen, littekens, 
doffe teint, couperose, vergrote poriën. 
Jarenlang onderzoek heeft immers aange-
toond dat LED-lichttherapie de fibroblasten 
en de collageenvorming stimuleert, de cel-
stofwisseling en de bloedcirculatie versnelt 
en verbetert. 

De ‘Power Wave Cycle’ is een gepatenteerde 
Lumi 8-technologie die voor nog betere 
resultaten zorgt. Dit maakt onze Lumi 8 een 
uniek en zorgt voor nog mooiere resultaten 
na een huidverbeterende behandeling.
 
Thuisverzorging
In een combinatie van deze lichttherapie met  
cosmedische producten van Mesoestetic  
ben je verrast door de verbluffende 
resultaten na slechts één behandeling! Als 
aanvulling bij de professionele verzorgingen 
en voor een optimaal resultaat ook een hele 
lijn producten van Mesoestetic voor thuis,  
aangepast aan elk huidtype.

Een stralend witte 
glimlach, en dat al 

na 15 minuten.
Hoe verloopt het tanden witten?

De SimplyMe consulente biedt je graag een 
MegaWhite mondstuk aan dat gevuld is met 
product. Je steekt dit mondstuk in je mond 
waarna het licht op de tanden zal schijnen. Zodra 
het laserlicht het product raakt wordt de formule 
actief. Hierdoor komt er zuurstof vrij die een druk 
creëert. Deze druk zorgt ervoor dat het product 
naar de kern van de tand geduwd wordt. De 
zuurstof- en reinigingsmiddelen, gecombineerd 
met het laserlicht van hoge intensiteit, veranderen 
het binnenoppervlak van de tand. Dit verandert 
een bruin / gele kleur naar een witte kleur, zonder 
de structuur van het tandglazuur te veranderen of 
te beschadigen.

Zal MegaWhite voor u werken?
Ja! Jong of oud, man of vrouw, roker of niet-roker, 
Megawhite zal ook uw tanden weer stralend wit 
maken. Als uw tanden en tandvlees gezond zijn, 
garanderen we dat je zult genieten van de voordelen 
van het Megawhite-bleekproces. 

Het is klinisch onmogelijk dat jouw tandkleur niet 
verandert, maar houdt er rekening mee dat de 
resultaten van persoon tot persoon verschillen; 
tanden kunnen niet meer worden gebleekt dan 
genetisch mogelijk is.



Cocoon Wellness Pro
Cryo
Waterbike
Bodyshock

Slimming
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Slimming

Cocoon Wellness Pro, hoe zal ik 
afslanken met de cocoon?
Door de combinatie van diepe, midden en 
korte infrarood in de cocoon zal je gaan 
zweten en zo zal cel vernieuwing gestimu-
leerd worden. Dit maakt deel uit van het in-
gewikkeld warmte regulerend proces van 
het lichaam, dat te maken heeft met het 
stijgen van de cardic output (hartritme en 
plasma volume). 

De enige manier om je lichaamstempera-
tuur constant te houden is zweten. Een pro-
ces dat 586 Kcal per liter verbruikt.

Een gemiddeld persoon zal gemiddeld 
500g uitzweten per sessie en dus 300Kcal 
verbruiken. Deze resultaten zijn vergelijkbaar 
met 4,5 tot 9km lopen. De warmte zal het li-
chaam zuiveren en ongewenste toxines en 
afvalstoffen uit het lichaam verwijderen.
 

Creëer jouw 
perfecte lichaam
Voor de nieuwste technieken op gebied 
van afslanken en versteviging kan je bij ons 
terecht. Met behulp van een 3D Bodyscan-
ner komt er een perfecte analyse van jouw 
lichaam. Hierdoor kunnen wij de eventue-
le probleemzones beoordelen en aan de 
hand daarvan voorzien van een persoonlijk 
advies. In samen werking met een met onze 
consulentes zullen wij ervoor zorgen dat jij 
je fantastisch zal gaan voelen in je eigen  
lichaam.

Hoe kan ik de beste resultaten creëren?
De cocoon Slimming is niet alleen een geweldig 
me-time moment maar zorgt in combinatie met 
de BodyShock producten van Mesoestetic die diep 
in de huid gaan werken voor een ongelooflijk huid-
verbeterend en afslankend resultaat.

Cryo
Laat vet wegvriezen en zeg neen tegen 

het mes! Uit onderzoek is gebleken dat vetcellen 
afsterven omdat deze niet bestand zijn tegen 

deze lage termperaturen. Hierdoor is het 
mogelijk om definitief vet te verwijderen op jouw 

probleemzone.

Tijdens een sessie in onze Ice Sculptor gaan wij je 
vetcellen wegvriezen. De behandeling is klinisch 

bewezen en geeft het lichaam haar natuurlijke vorm 
terug door veilig en effectief het vet weg te vriezen. 

Nadat je en SimplyMe coach de te behandelen 
zone(s) heeft geselecteerd, worden de handvaten 

op het lichaam geplaatst en wordt gecontroleerde 
koeling toegepast. 

Door de gecontroleerde koeling kristalliseren 
vetcellen en vallen deze uit elkaar in 
fragmenten. Het is een geleidelijk proces waarbij 
de fragmenten op een natuurlijke wijze beetje bij 
beetje door de witte bloedlichaampjes worden 
opgeruimd. Dit gebeurt binnen de 15 tot 30 
dagen na de behandeling. 

Daarom boeken we ook graag al meteen een 
nieuwe afspraak in binnen deze tijd zodat jij je 
resultaten zelf kan bewonderen.

Leg je neer, ontspan en zeg vaarwel 
tegen je vet!
Tijdens de behandeling lig je in een ontspannen 
sfeer in op een bed. Je kan dus perfect lezen, 
e-mails sturen of zelfs een dutje doen.



35 HEALTH

Thuisverzorging
Bodyshock
Bij onze slimming apparatuur raden wij 
sterk een Behandeling voor bodycontour en 
cellulite met gegarandeerde resultaten van 
Bodychock aan.  De ultra-geconcentreerde, 
100 % actieve werkzame stoffen hebben effect 
op de belangrijkste esthetische veranderingen 
van het silhouet. Deze behandeling vermindert 
het vetweefsel en de sinaasappelhuid. 
Vochtophoping wordt verhinderd en de 
microcirculatie wordt bevorderd. Het is de ultieme, 
professionele behandeling met bijpassende 
thuisverzorging voor een zichtbaar en langdurig 
resultaat.

Sporten in 
water

Waterbike gebruiken 
als afslanktool

Naast het ontspannende effect van 
waterbike, heeft sporten aan zich en 

zeker in water ook een voordeel als we 
ons richten op afslanking. De massage 
jets van wat waterbike accentueren de 
drainerende werking van water waarbij 

vet, een ophoping van afval en giftige 
stoffen, wordt afgevoerd. Ook cellulitis zal 

zienderogen verdwijnen na een aantal 
sessies. Tegelijk zal ozon de natuurlijke 

kracht van de cellen herstellen en 
bevorderen. Zonder enige moeite 

worden na enkele sessies onderbenen, 
buik en zelfs love handles verfijnd en 
versterkt. En dat terwijl je geniet van 
gezond bewegen samen met een 

volledig gevoel van welzijn.



Borgerhout
Gitschotellei 297
03 337 46 67

Diest
Leuvensesteenweg 86/A
013 69 00 67

Onze nieuwe vestigingen

Onze openingstijden
Maandag tot vrijdag: 09.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 19.00 uur
Zon -en feestdagen: 10.00 - 17.00 uur

Lier
Grote Markt 56 
03 480 33 37

Wilrijk
Kleine Steenweg 3
03 827 14 44

Word vandaag 
nog lid van de 
SimplyMe club!

@simplyme   -   #simplyme

BROCHURE 2019  www.simplyme.be               info@simplyme.be    


