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Kou als boetseermiddel voor lichaam en gelaat

Boeiende lezingen bij Volkssterrenwacht Bussloo

DEVENTER - Cryotherapie-
behandeling is een unieke behan-
deling die het natuurlijke effect 
benut van koude om cellulitis 
te verminderen, vetrolletjes te 
verdrijven en een dubbele kin 
of verslapte huid aan te pak-
ken. De behandeling is nieuw in 
Nederland en revolutionair op het 
gebied van afslanken, liften en 
verstevigen zonder chirurgische 
ingrepen. Maak op vrijdag 22 
of zaterdag 30 mei kennis met 
deze therapie tijdens een proefbe-
handeling op afspraak bij Ariane 
Inden in Deventer. Er is de gehele 
dag een specialist van Cryo21 
aanwezig.

De technologie werd ontwikkeld 
op basis van de vaststelling dat 
vetcellen (adipocyten) gevoelig 
zijn voor koude. 

Bij een plotse daling van de huid-
temperatuur zorgt de thermische 

schok ervoor dat de vetcellen 
zichzelf vernietigen. Dat natuur-
lijke proces, apoptose genoemd, 
maakt het celomhulsel kapot. Het 
barst geleidelijk en zal uiteindelijk 
breken. Zonder deze bescherming 
sterft de kern.

Biologisch
Het vet, dat gevangen zat, ont-
snapt en wordt uiteindelijk langs 
natuurlijke weg geëlimineerd. De 
lipiden worden afgevoerd via de 
lever en de vloeibare elemen-
ten via de nieren en het lymfe-
stelsel. Het natuurlijke, biologi-
sche mechanisme van de apop-
tose neemt 15 tot 20 dagen in 
beslag. Dankzij de gel voelt de 
cryotherapie voor de klant slechts 
als een frisse gewaarwording. De 
behandeling komt neer op 30 
minuten, waarbij aan het einde 

van de sessie de behandelde zone 
al enkele centimeters geslonken 

is. Dit komt door de inkrimping 
van de vetcellen door de thermi-
sche schok. 

Gladgestreken
Maar Cryo21 heeft nog een extra 
pijl op zijn boog, in de vorm van 
verstevigen en liften. Alle plooi-
en die met het ouder worden 
de binnenkant van de armen en 
dijen ontsieren, worden ‘gladge-
streken’. Cryotherapie stimuleert 
ook de spieren, draineert en ver-
stevigt de huid en zet fibroplasten 
weer aan het werk.

Kennismakingssessie
Boek nu een kennismakingssessie 
voor de prijs van € 50,- bij Ariane 
Inden aan de Nieuwstraat 44 in 
Deventer, telefoon 0570-750972. 
De normale prijs per behandeling 
is € 100,-. 

BUSSLOO - De Volkssterrenwacht 
Bussloo, gevestigd aan de 
Bussloselaan 4, heeft voor de 
maand mei weer een reeks boei-
ende lezingen geprogrammeerd. 
Alle bijeenkomsten beginnen om 
20.00 uur. Bij helder weer is er 
in de pauze en na de lezing gele-
genheid tot waarnemen door de 
telescopen van de sterrenwacht.

Vrijdag 8 mei neemt Hendrik 
Beijeman de bezoekers mee op 
een digitale reis door het heel-
al. Computerprogramma’s bieden 
de mogelijkheid om een ongeken-
de digitale reis door het heelal te 
maken. Een aantal van deze moge-
lijkheden wordt door Beijeman 
besproken en gedemonstreerd.

Vrijdag 15 mei staat een ‘Reis 
door het Zonnestelsel’ centraal in 

de lezing van Frank Vermeulen. 
Van de verzengende Mercurius, 

via de reuzenplaneten Jupiter en 
Saturnus naar de ijzige buitenge-
bieden voorbij Neptunus.

Bijzonder beeld
Vrijdag 22 mei neemt Jo Sanders 
de bezoeker mee naar de Maan. In 
een verrekijker of telescoop toont 
de maan duizenden kraters en 
grote donkere vlakten. Onderzoek 
door satellieten, maanwagens 
en maanwandelingen heeft een 
beeld gegeven van een bijzondere 
wereld. Bij helder weer is ’s avonds 
de maan ‘live’ te bekijken in de 
telescoop van de sterrenwacht.
Vrijdag 29 mei wordt aandacht 
besteed aan ‘Amateur-astronomie 
en wetenschap’ door Jaap van ’t 
Leven. Wetenschappelijk onder-

zoek wordt niet alleen door pro-
fessionele astronomen uitgevoerd. 
Amateur-astronomen gebruiken 
geavanceerde technieken voor 
allerlei soorten onderzoek, al dan 
niet in samenwerking met profes-
sionals. Van ‘t Leven laat zien op 
welke terreinen van de astronomie 
amateurs actief zijn en een belang-
rijke bijdrage leveren aan weten-
schappelijk onderzoek.

De entreeprijs bedraagt voor vol-
wassenen 5 euro, voor jeugd tot 
en met 14 jaar 2,50 euro. 
Voor meer actuele informatie, 
0571-262006, 
info@volkssterrenwachtbussloo.nl
www.volkssterrenwachtbussloo.nl
Wijzigingen voorbehouden.

NOOIT MEER SCHUREN, MAAR GEWOON 
MET SCHILDEREN BEGINNEN!
         
Het ‘wow’-eff ect met Annie Sloan krijtverf
De ‘deurtjeskast’ is gemaakt van Indonesische pakkisten. Een 
mooie herinnering maar wel aan een opknapbeurt toe. Schil-
deren dus, maar met respect voor de oorsprong. De kleur 
krijtverf werd het prachti ge Greek Blue van Annie Sloan, met 
een vleugje Provence en Henriett a als afwerking.  En wat een 
verademing om de kast niet te hoeven schuren!

Waxen
Om het authenti ek en warm te houden is de kast met Clear Wax 
en een beetje Dark Wax afgewerkt. De wax maakt de krijtverf zachter 
en voller van uitstraling. De Dark wax accentueert subti el de oorsprong.

Krijtverf op de muur
De muur erachter is geschilderd in Paloma een licht grijze kleur met iets paars er 
doorheen: Zo komt dit meubel eens zo mooi uit. En, wow! Hier wordt ik blij van. 

In het echt zien?
Voor 60 euro aan schildermateriaal was de kast up to date. Om de kosten hoef 
je het niet te laten. Wil je hem zien, kom langs in onze winkel en dan leggen we 
je graag alles uit. Want de inspirati e van Droom & Daad is: wij houden er van 
om meubels mooi en eigenti jds te maken, zonder veel gedoe. Daarom: Annie 
Sloan krijtverf. 

Droom & Daad
Atelier en winkel voor decorati eve schildertechnieken

www.droomendaad.nl. telefoon: 0570-644844 / 06 42090805
Striksteeg 1-3, Deventer(Lamme v. Dieseplein, centrum van Deventer)

WORKSHOP WERKEN 
MET CHALKPAINT  
-  woensdag 13 mei  

09.30 tot 12.30 uur
-  zaterdag 13 juni 

09.30 tot 12.30 uur

DEMONSTRATIE
donderdag avond 21 mei 
19.30 tot 21.00

Deurtjeskast van 
oude Indonesische 
pakkisten.


