
     R E C O V E R Y
   T H E R A P Y

V O O R  U W  M O M E N T  V A N  H E R S T E LOPENINGSUREN: ENKEL OP AFSPRAAK
Afspraken enkel telefonisch, per mail of via online agenda te maken

ALGEMENE INFO

• Voor ieders rust en ontspanning, vragen we je om het uur  
van de gemaakte afspraak te respecteren.

• Elke behandeling begint met het overlopen van eventuele klachten 
en/of aandachtspunten om zo de behandeling aan te passen aan de 
huidige gezondheidssituatie. Verschillende complementaire therapieën 
worden door elkaar een gebruikt.

• Gelieve rekening te houden met eventuele kosten bij annulatie.  
Niet tijdig geannuleerde afspraken (24u vooraf) zullen voor  
50% aangerekend worden.

• Afspraken die je niet nakomt zonder verwittigen, zullen voor  
100% aangerekend worden.

• Cadeaubons worden bij aanvang van de behandeling afgegeven.
• Is de cadeaubon vervallen? Neem contact op met #dBRT via 

onderstaande gegevens.
• Alle behandelingen worden gegeven in een veilige omgeving.
• Voor alle duidelijkheid: er worden geen erotische massages gegeven.
• Alle prijzen zijn per persoon en incl BTW. Deze prijslijst (januari 2021) 

vervangt alle voorgaande.
• Algemene voorwaarden zijn te raadplegen op  

www.debievre.be/huisregels of op aanvraag bij #dBRT.

ESTHER DE BIÈVRE 
Raf Verhulstlaan 26 
2160 Wommelgem

+32 (0) 3 435 13 65 
esther@debievre.be
www.debievre.be

      @db.recoverytherapy
      @db.recoverytherapy

VOOR JOUW MOMENT VAN HERSTEL



HERSTELTRAJECTEN

Cranio Crash Course ..........................................................................................................................................................  € 229
Van kop tot staart, letterlijk. Op een hele zachte manier worden je interne 
spanningen uitgenodigd om los te laten. 3 behandelingen op 3 weken tijd om 
écht tot mentale en fysieke rust te komen. Na de CCC is het mogelijk om aparte 
behandelingen “Van Kop tot Staart” te volgen à € 75 per behandeling.  
Deze behandeling wordt gegeven bovenop de kledij.

LapaLapaplan (vanaf juli 2021) ..................................................................................................................................  € 899
Heb je het gevoel dat alles je wat teveel wordt? Dat je opgebrand bent? Ervaar 
je veel stress? Ben je uit balans? Dan is het LapaLapaPlan (LLP) jouw ideale 
hulpmiddel! Het LLP is een traject van 8 weken waarin jij en ik wekelijks samen 
aan de slag gaan om jouw issues aan te pakken. We benoemen je stoorzenders en 
bepalen wat je kan veranderen. Je leert schakelen op verschillende vlakken. Je krijgt 
begeleiding én 3 lichaamsbehandelingen om zowel op mentaal als fysiek vlak te 
optimaliseren. Je hebt een persoonlijke sidekick om van herstel naar balans te gaan. 
Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn!

BYE BYE ISSUES IN YOUR TISSUES
Ben jij stram in de ochtend? Heb je vaak last van schouder en nek? Kan je moeilijk 
grenzen stellen? Wil je weten hoe je jezelf kan ondersteunen? De Bye Bye issues 
in your Tissues Training helpt je hierbij! Door middel van 2 ballen en 1 blok maak 
je zowel fysieke als mentale blokkades los. Een soepel lichaam op eender welk 
moment van de dag. In de online #dBRT Academy leer je hoe je Bye Bye zegt 
tegen al jouw kleine kwalen. Ideaal om jezelf te ondersteunen tussen 2 #dBRT 
behandelingen door, na het sporten, op reis, na een lange werkdag, bij stress, …

Online Bye Bye Issues in your Tissues MasterTraining  ..............................€ 249     

Live Workshop Bye Bye Issues in your Tissues ..................................op aanvraag

LOSSE BEURTEN

Lichaamsbehandeling 75 min.   .......................................................................................... € 89
75 minuten relaxen van hoofd tot teen tot vingertopje  
tot in de puntjes van je haren dmv complementaire therapieën 

Lichaamsbehandeling 90 min.  ...................................................................................... € 107
90 minuten weg van de wereld door een behandeling van het  
volledige lichaam dmv complementaire therapieën 

Voetreflexologie   ....................................................................................................................................................... € 89
Behandeling (70 min) van de voeten waardoor activatie van de  
bloedsomloop in het gehele lichaam gebeurt: voetinfrarood  
+ voetbad met aangepaste oliën + voetscrub met Alka scrub  
+ Alka thee + voetreflexologie

Balansmassage “Flamingo”   ...................................................................................................... € 99
Een behandeling (65 min.) met 10 specifiek gekozen etherische oliën  
speciaal geselecteerd voor het bereiken van emotionele, mentale en fysieke 
balans. De focus ligt op de voeten, de rug en het gelaat

Lichaamsbehandeling “Fenikoptero”  ................................................................ € 227
Een luxe behandeling, je voelt je als herboren! 150 min relaxen met een 
voetinfrarood + Alka thee + volledige Alka lichaamsscrub  
+ Alka gelaatsmasker + douche met huidvriendelijke douchegel  
+ volledige lichaamsmassage met voedende amandelolie  
+ uitgebreide hoofd/gelaatsmassage

UPGRADE

 Deze behandelingen kunnen uitgebreid worden met een lange, relaxerende,  
diepgaande gelaats- en hoofdmassage. Deze uitgebreide massage zorgt voor diepe  
relaxatie van zowel lichaam als geest. Ze neemt de druk van je hoofd weg én  
geeft rust aan je verteringsstelsel. Ontspanning gegarandeerd!  ....................................... € 25

Nota: alle behandelingen zijn aangepast aan jouw noden van het moment.  
Er wordt in elke behandeling gevarieerd tussen verschillende complementaire therapieën.

DISCLAIMER: behandelingen van #dBRT zijn geen geneesmiddel. Zij dragen bij tot een gebalanceerd 
leven, maar vervangen geen medicatie of genezen geen ziektes. Bij ziekte of aandoeningen verwijst 
#dBRT je door naar een geschikte arts. Heb je vragen? Contacteer gerust voor meer info over het 
netwerk van #dBRT op holistisch en medisch vlak.

Extra info:
* Complementaire therapieën: elk lichaam is anders. Daardoor heeft elk lichaam een andere aanpak nodig.  
Er wordt gevarieerd tussen behandeltechnieken zoals massage, stretching, craniosacraal, … vanuit verschillende visies 
en verschillende benaderingen. Dit alles vanuit een holistische overtuiging: lichaam en geest zijn 1 groot geheel en 
worden ook als 1 beschouwd.

* Voet infrarood: infraroodstraling helpt in het verlichten van pijnlijke spieren en gewrichten. De voetsauna verwarmt je 
voeten waardoor je doorstroming en  ontgifting op gang gebracht worden. Het herstel verloopt vlotter en balans wordt 
sneller bereikt.

* Alka: deze producten helpen om te ontzuren. Door je dagelijkse leven gaat je lichaam verzuren. Op lange termijn kan 
dit onaangename kwaaltjes opleveren. De Alka producten helpen om je lichaam op dat vlak terug in balans te brengen.

* Aangepaste oliën: bij #dBRT wordt gewerkt met etherische oliën. Ze zijn geconcentreerd en afkomstig van verscheidene 
planten. Deze oliën dragen bij tot het balanceren van jouw emotioneel welzijn. De draagolie is amandelolie.


