
Een strakker figuur, 
betere huid en  
meer energie?   

Body Behandelingen  
min110 COOL BODY SCULPTING 
Cryolipolyse plaatselijk vetcellen bevriezen. Vormt je lichaam 
en slankt af, vermindert cellulitis en de vetreductie.  
De te behandelen zones zijn de dijen, de heupen, de buik,  
de billen, de lovehandles en de mannelijke borst. 
60 min: vanaf € 175  per zone plaatsing **
Losse intake: 15 minuten (gratis) 

**  Inclusief voedings/hormoon begeleiding 

min110 ANTI CELLULITE – Fight the signs of … 
Een plaatselijke behandeling met een zeer koude droge 
luchtstroom. Deze behandeling verstevigt en verbetert de 
huidstructuur  en stimuleer het afbraakproces van vet.
Enkele behandeling  30 min € 80
4 behandelingen € 249

min110 CRYO – Versnel herstel
Plaatselijke sterke verkoeling met koude luchtstroom zorgt 
dat de gifstoffen versneld worden afgevoerd en ont stekingen 
worden geremd. Snel herstel voor blessures aan bijvoor - 
beeld je elleboog, knie, vingers en litteken weefsel. 
Versoepe ling van het kraakbeen bij stijve gewrichten. 
Enkele behandeling 15 min € 39
5 behandelingen kaart  € 155

Gezichtsbehandelingen  
min110 GEZICHTSCRYO – fountain of youth
Een behandeling van het gezicht / nek met een zeer koude, 
droge luchtstroom. De cryo facial zorgt ervoor dat collageen- 
aanmaak wordt gestimuleerd, huidirritatie vermindert, de huid 
strakker en stralender wordt, littekens van acne minder 
zichtbaar worden en de huidtextuur en teint verbetert. 
Enkele behandeling 15 min € 39
5 behandelingen kaart  € 155

Voeding & Hormoonbalans  
min110 HORMOONFACTOR Consult  
Afvallen door uw hormonen in balans te brengen. De overtollige 
kilo’s verdwijnen om nooit meer terug te keren en uw gezondheid 
verbetert op alle fronten.  Een combinatie van een online  
en persoonlijk programma op maat. 
30 min. va. € 55 

Alle behandelingen zijn veilig en wetenschappelijk getest  
en onderbouwd. Gecertificeerd Cryo Specialisten.

BEL OF MAIL VOOR EEN 
GRATIS INTAKE / AFSPRAAK:
+31 (0)621286882 • info@min110.nl 

BEZOEK ONS: min110 - Professionals in Cryo 
Rembrandtweg 39, 2202 AT Noordwijk 

www.min110.nl

ACTIE
eerste plaatsing 

€ 95
Dat kan op een natuurlijke wijze zonder 
operatie en naalden! Maak kennis met 
min110 Cryotherapie behandelingen.  
De nieuwe generatie therapie om je 
jonger te voelen dan je leeftijd.   

Deze koude therapie 
bevor dert je gezondheid 
en je uitstraling. In slechts 
3 tot 4 minuten koelt de 
opperhuid af en zetten je 
hersenen processen in 
werking om het lichaam 
preventief te beschermen. 
Om vet te verwijderen, 
ontstekingen en pijn tegen 
te gaan. De natuurlijke strijd 
tegen de tekenen van 
veroudering.

FREEZE THE TIME



Body Treatments  
min110 COOL BODY SCULPTING 
Cryolipolyse treatment locally freezes fat cells. Shapes your 
body and slims down, reduces cellulite and fat reduction.  
The areas to be treated are the thighs, the hips, the belly, 
bum, arms, the love handles and the male breast. 
60 min: from € 175 per zone placement **
Separate intake: 15 minutes (free)

**  Including nutritional / hormone guidance  
and post treatment with a slimming serum 

min110 ANTI CELLULITE – fight the signs of … 
A local treatment with a very cold dry air flow. This treatment 
strengthens and improves the skin structure and stimulates 
the breakdown process of fat.
Single treatment 30 min € 80
4 treatments € 249

min110 CRYO – change recovery 
Local strong cooling with cold air flow ensures that the toxins 
are removed more quickly and inflammation is inhibited. Quick 
recovery for injuries to your elbow, knee, fingers and scar 
tissue. Relaxation of the cartilage with stiff joints.
Single treatment 15 min € 39
5 treatments € 155

Facial treatments  
min110 GEZICHTSCRYO – fountain of youth
A treatment of the face / neck with a very cold, dry air flow.
The cryo facial ensures that collagen production is stimulated, 
skin irritation decreases, the skin becomes tighter and more 
 radiant, scars of acne become less visible and the skin texture 
and complexion improves.
Single treatment 15 min € 39
5 treatments € 155

Nutrition & Hormonal balance  
min110 HORMOONFACTOR Consult  
Lose weight by bringing your hormones into balance. The 
excess pounds will never disappear and you will improve 
your health on all fronts. A combination of an online and 
personal customized program. 
30 min. € 55 

All treatments have been safely and scientifically tested  
and substantiated. Certified Cryo Specialists.

OFFER
1st placement  

€ 95

CALL OR MAIL FOR 
FREE INTAKE / AN APPOINTMENT:
+31 (0)621286882
info@min110.nl 

Rembrandtweg 39
2202 AT Noordwijk 

www.min110.nl FREEZE THE TIME

A tighter body,  
better skin and 
more energy?
That is possible in a natural way without 
surgery and needles? Meet min110 Cryo-
therapy treatments. The new generation 
of therapy to make you feel younger than 
your age.

This cold therapy promotes 
your health and your 
 radiance. In just 3 to  
4  minutes, the epidermis 
cools and your brain puts 
processes into action to  
pro tect the body preven tively. 
To remove fat, prevent 
inflammation and pain.  
The natural struggle against 
the signs of aging.


