MEER DAN FIGUURVORMING

Bailine® en haar SUCCESVOLLE methode
Bailine® is een Noorse organisatie die vrouwen helpt met afslanken, figuurcorrectie, voedingsadviezen,
mentale coaching en pijnbestrijding. Bailine® streeft naar een gezondere levensstijl met meer zelfvertrouwen. Het hoofdproduct van deze methode is de unieke ’Cosmetic Training Simulator’, waarvan een eerste
versie werd ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers door Kurt Bai in 1968.
In 2006 opende de eerste Nederlandse Bailine® studio
haar deuren. Inmiddels zijn er in Nederland 13 Bailine®
figuurstudio’s te vinden, o.a. in Haarlem, Den Haag, Ede,
en Roosendaal. Bailine opereert over de hele wereld. Naast
Nederland en Scandinavië heeft Bailine® eveneens studio’s in
de rest van Europa en overzeese landen als Dubai, V.S., Iran
en India.

MENTALE COACHING
Bailine® heeft een programma ontwikkeld om de klant
tijdens een behandeling extra te motiveren om gestelde
doelstellingen te bereiken en deze resultaten te behouden.
Er wordt informatie gegeven over eenvoudige oefeningen om
bewuster en zelfverzekerder te leven en vooral positief naar
de toekomst te kijken.

DE BAILINE ® METHODE BESTAAT UIT:
1.	
spiertraining voor individuele figuurvorming met behulp
van de Cosmetic Training Simulator
2.	advies over voeding en beweging op basis van een 5-10
weken plan, alsmede een onderhoudsplan
3.	psychologische motivatieprogramma’s om gestelde doelen
te bereiken en te behouden
4.	pijnbestrijding is ook mogelijk met elektrosimulator
5.	natuurlijk facelift: stimuleert de doorbloeding van het
gezicht en vermindert rimpels

PIJNBESTRIJDING
Bailine® behandelingen geven bovendien pijnverlichting, ook
bij chronische pijn; een fantastisch bijkomend effect bij het
gebruik van deze methode. De doorbloeding wordt bevorderd,
vocht wordt afgedreven en stramme spieren worden soepel.

DE BAILINE ® ’COSMETIC TRAINING SIMULATOR’
(CTS)
De CTS geeft de mogelijkheid om door middel van elektrische
impulsen de spieractiviteit te stimuleren. Het verhogen van de
spieractiviteit zorgt voor vetverbranding en spierversteviging.
De stroomimpulsen spannen en ontspannen in veel variatie
de spieren, waardoor je lichaam steviger wordt en ’je strakker
in je vel’ komt te zitten. De verschillende programma’s worden
afgestemd op het lichaamstype van de klant, waarbij de
simulator ook spieren stimuleert die je bijna niet gebruikt. Dit
alles kan precies op die plaatsen waar je dat wenselijk acht of
over het gehele lichaam.
VOEDINGSADVIEZEN
Er kunnen voedingsadviezen worden samengesteld voor
mensen met overgewicht, maar we begeleiden ook mensen
die meer willen weten over hoe voedingsproducten de
stofwisseling beïnvloeden. Het gaat daarbij om het bewust
worden van bepaalde gewoontes, deze te analyseren en
eventueel aan te passen waar nodig.

www.bailine.nl

NATUURLIJKE FACELIFT
De Bailine gezichtssimulator traint uw gezichtsspieren zodat
de huid haar natuurlijke spankracht weer terugkrijgt en
hierdoor strakker wordt. Tevens wordt de elasticiteit van de
huid verbeterd en wordt de collageenproductie gestimuleerd.
RESULTAAT:
l

Bailine® is een bewezen concept, al meer dan 40 jaar

l

snelle resultaten al bij 5 à 6 behandelingen

l

doelgericht verlies van centimeters

l

verstevigt de huid en lichaam

l

met een aanpassing van je eetpatroon bereik je nog betere resultaten

l

stimuleert de vetverbranding en doorbloeding en geeft energie

l

biedt garantie onder vooraf besproken voorwaarden

Bailine® zorgt voor figuurcorrectie,
een gezondere levensstijl én meer
zelfvertrouwen bij vrouwen!

Je eigen Bailine®
figuurstudio?
Dit is je kans!

Zelf ondernemen als franchiser
FRANCHISER WORDEN
Het is bekend dat het bezit van je eigen Bailine® studio
zeer motiverend, uitdagend en lonend is. Het geeft je niet
alleen zelfstandigheid en een bron van inkomsten die je zelf
gegenereerd hebt, maar ook de voldoening dat je wat kunt
betekenen voor andere mensen.

BAILINE ® THERAPEUTE
Een Bailine® therapeute kent uiteraard alle facetten van de
methode, de simulator en het computerprogramma. Er vindt
één week training plaats in een bestaande studio. Hierna
volgt een gedeelte zelfstudie en routineopbouw en uiteindelijk circa een week training in de eigen studio.

EEN SUCCESVOLLE BAILINE ® FRANCHISER HEEFT
DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:
l je bent ondernemend
l je wilt je persoonlijk ontwikkelen
l je bent representatief
l je hebt interesse in lichamelijke ontwikkeling,
voeding en beweging
l je helpt graag andere mensen
l je hebt een praktijk- en resultaatgerichte instelling
l je bent gediplomeerd gewichtsconsulente

DE FORMULE
Bailine® is een franchiseformule waarbij de franchiser zelf
invloed kan uitoefenen op het operationeel functioneren van
de studio. Bailine® Nederland fungeert als supportorgaan
en helpt daar waar het nodig is. Denk hierbij aan software
updates, onderhoud van de simulatoren, levering van
materiaal, aanleveren van standaardadvertenties, folders en
andere reclame-uitingen.

BAILINE ® BIEDT 3 FRANCHISEVORMEN AAN, INCLUSIEF REGIOBESCHERMING:
1.	
Een exclusieve en volwaardige Bailine® figuurstudio met 5 cabines.
2.	Een Bailine® figuurstudio met 3 cabines, met de mogelijkheid op den duur uit te groeien tot een volwaardige studio.
3.	Een Bailine® figuurstudio die je kunt integreren met een andere bedrijfsdiscipline, bijvoorbeeld een schoonheidssalon en/of
wellness centrum.
Bij alle opties krijg je naast de volledige Bailine® training, het standaard Bailine® pakket, software updates, onderhoud van de
simulatoren etc. Tevens krijg je een vast aanspreekpunt waar je altijd op terug kunt vallen bij eventuele vragen.
MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over de Bailine® franchiseformule
en de verschillende opties? Neem dan nu contact met ons
op! Wij vertellen je graag meer en laten je dan ook meteen
kennismaken met de trainingssimulator.

www.bailine.nl

BAILINE ® NEDERLAND
Contact: Ellen Vink
Telefoon: 06-13 726 222
E-mail: info@bailine.nl

Adres:
Augustapolder 66
2992 SR Barendrecht

