“We geven steeds meer geld uit om
ons jong, vitaal en gezond te voelen.
De beauty- en wellness branche groeit
dan ook gestaag.” Met de nieuwste

Qsence speelt in op de groeiende vraag
binnen de beauty & wellness branche

afslank- en figuurcorrectie apparatuur
geeft Qsence u die voorsprong. David
Herenius en Lieke Wellesen van Qsence
vertellen waarom.

Bewezen effectieve methode
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efficiënter en effectiever werken. David legt
uit: “Hoe kun je meer klanten genereren en
tegelijkertijd je bestaande klanten tevreden
houden? Door je klanten een behandeling

Volledig concept

apparatuur werkt en welke resultaten
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op een totale ondersteuning. Alles begint

Lieke. “Maar beter nog: kom zelf de
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met een goed en eerlijk advies, daarnaast

mogelijkheden bekijken en ervaar wat het

streepje voor op je concurrentie.”
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resultaat is, tijdens een proefbehandeling of

name ondersteunen wij onze klanten op
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Afslanken met direct meetbaar resultaat
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geluidsgolven, welke een bewezen wer-

door naar ons klantennetwerk. Het gebeurt

king heeft op de vetcellen. De gebruiks-

dus nogal eens dat bedrijven bij ons een

vriendelijke software stelt u in staat om zo

systeem aanschaffen en er direct een aan-

specifiek mogelijk te werk gaan én daardoor

tal nieuwe klanten bij krijgen!”

direct meetbaar resultaat te behalen.” Lieke
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legt uit dat de behandeling zelfs een prettige

Ervaar het zelf…

ervaring is: “Het duurt gemiddeld 30

“Natuurlijk willen wij bedrijven in een

minuten, is veilig en pijnloos.

persoonlijk gesprek graag toelichten hoe de

Wilt u als consument een behandeling
ondergaan? Dan kunt u terecht op:
W www.thebeautyexperience.nl
En maak eenvoudig een afspraak
voor een intake of behandeling bij
het voor u dichtstbijzijnde
instituut.

