
ONDERNEMER IN BEELD

Vetcellen die vergruisd worden 

en nooit meer terug komen. 

Dat klinkt als een onwaar-

schijnlijk mooi verhaal, maar 

bij Finesse Bodyline Clinic uit 

Woerden is dit werkelijkheid. 

Met hypermoderne apparatuur 

wordt overtollig vet verwijderd 

waardoor cliënten strakker in 

hun vel komen te zitten. De be-

handelingen verlopen zonder 

operatie, narcose en littekens.

“Veel mensen worden 
sluipenderwijs steeds iets 
zwaarder”, vertelt José 
Hirschmann, voedings-
coach bij Finesse Bodyline 
Clinic. “Het is heel verra-
derlijk en komt vaak voort 
uit onwetendheid over wat 
nu wel en niet gezond is.” 
Maar ook bij een gezond 
gewicht, kan er ontevre-
denheid bestaan over het 
eigen figuur. “Als je afvalt, 
gaat het er meestal op de 
verkeerde plaatsen af”, 
zegt Hirschmann. “Met de 
Ultrashape pakken we de 
probleemzone heel lokaal 
aan. Of dat nu gaat om 
de buik, billen, dijen of 
maag.”
De gespecialiseerde 
BIG-geregistreerde ver-
pleegkundigen van Fines-
se Bodyline Clinic verwij-
deren met de Ultrashape 
overtollig vetweefsel zon-
der chirurgische ingreep. 
“Het apparaat maakt ge-
bruik van ultrageluid 

waarmee vetcellen blij-
vend worden vergruisd”, 
legt Hirschmann uit. “Het 
is een puur mechanisch 
effect waarbij de vetcellen 
uiteindelijk via de natuur-
lijke weg het lichaam ver-
laten.”

De behandelingen met de 
Ultrashape zijn kostbaar 
en worden meestal in twee 
of drie keer uitgevoerd. 
“Het is een proces van 
zes tot acht weken, maar 
we beginnen altijd met 
een vrijblijvend intakege-
sprek. Daarin vertellen we 
uit welke vijf onderdelen 
de behandeling bestaat”, 

vertelt de voedingscoach. 
“Naast de behandelingen 
met de Ultrashape, krijgen 
cliënten ook een behan-
deling in een vacuümpak 
en op de trilplaat. Daar-
naast zijn er sportsessies 
en gesprekken met een 
voedingscoach. “Dit alles 
om ervoor te zorgen dat 
de huid strak wordt en 
cliënten gemotiveerd ra-

ken om bewuster met hun 
voedings- en bewegingspa-
troon om te gaan.”
Finesse Bodyline Clinic is 
zeven jaar geleden opge-
richt door Cor Kok en in-
middels zijn er ruim 3500 
behandelingen uitgevoerd. 
“Iedereen kan de behan-
deling ondergaan en we 
hebben dan ook allerlei 
soorten cliënten: jong en 

oud, man en vrouw, dun 
en dik”, vertelt Hirsch-
mann. Doordat de kliniek 
centraal gelegen is langs 
de A12, komen de cliën-
ten uit heel het land. “We 
zijn de enige met deze hy-
permoderne medische ap-
paratuur en de resultaten 
zijn goed. Het is mooi om 
mensen, die vaak al heel 
lang bezig zijn met hun 

figuur, te kunnen helpen. 
Je ziet ze vaak stralend, na 
een paar behandelingen en 
met een kledingmaat min-
der, de deur uitgaan.”

Strakker in je vel door Finesse Bodyline Clinic

Meer behandelingen

Naast de Ultrashape 

verzorgt Finesse 

Bodyline Clinic ook 

behandelingen als 

liposuctie en facelift. 

Ook hierbij worden 

moderne technieken 

gebruikt, waardoor een 

operatie niet nodig is. 

“We spuiten niets in en 

snijden niks weg, maar 

je ziet er daarna wel 

jonger uit.”

Finesse Bodyline Clinic
Pompmolenlaan 19a in 

Woerden

tel. 0348-409199

www.fi nessebodylineclinic.nl
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Andy’s Dierensuper is de 

grootste dierenspeciaalzaak 

in de provincie Utrecht. “Onze 

winkel beslaat ruim 2000 m2 

en we hebben veertien mede-

werkers die allemaal gek zijn 

op dieren”, vertelt eigenaar 

Carina de Graaf. “Vanaf janu-

ari starten we ook met een 

webshop met een nog ruimer 

assortiment. Klanten kunnen 

hun producten dan thuis laten 

afl everen of zonder extra kos-
ten in onze winkel ophalen.”

Carina de Graaf en haar 
man hadden eerst een 
dierenspeciaalzaak in 
Maarssen Dorp, maar in 
2011 verhuisden ze naar 
een groot pand in Maars-
senbroek. “We hebben al-
les voor honden, katten, 
knaagdieren, konijnen 
en vogels. Ook verkopen 
we knaagdieren, vogels 
en vissen. Er is een gro-
te aquariumafdeling, een 
ruitersportafdeling voor 
kinderen en beginnende 
rijders en een inpandige 
dependance van de die-
renartspraktijk uit Har-
melen. Er is elke dag een 
dierenartsassistent aanwe-
zig en twee keer per week 
komt er ook een dieren-
arts.”

Andy’s Dierensuper heeft 
een spaarsysteem voor 
vaste klanten. “Zodra ze 
in ons klantsysteem staan 

kunnen ze op postcode 
sparen voor leuke aan-
biedingen. Ook krijgen 
ze kortingsbonnen voor 
maandelijks wisselende 
producten in hun mail-
box. Voor ons is het be-
langrijk dat iedereen hier 
met plezier komt: zowel 
ons personeel als onze 
klanten!”

Carina houdt zich steeds 
minder bezig met kassa en 
verkoop. “Ik ben druk met 
marketing en reclame en 
bedenk allerlei leuke ac-
ties. Mijn man doet de be-
stellingen en mijn moeder 
de administratie.”

Dierenliefhebbers kunnen 
niet alleen voor producten 
terecht in Andy’s Dieren-
super. Carina: “Wij orga-
niseren ook allerlei acti-
viteiten voor onze klanten 
zoals een kattendag met 
fokkers en gedragsdes-
kundigen, een lezing over 
vuurwerk voor hondenbe-
zitters of een puppy-par-
ty met allerlei informatie 
over jonge honden. Ook 
zijn er ent-avonden voor 
de jaarlijkse vaccinaties 
van honden en katten. Al-
les staat in het teken van 
het verantwoord houden 
van huisdieren. We willen 
onze klanten bewust ma-
ken van wat het kost qua 
geld en tijd om een huis-

dier aan te schaffen en 
goed te verzorgen.” 

Om bij te dragen aan de 
maatschappij zet Carina 
zich enthousiast in voor 
verschillende goede doe-
len. Op dinsdag komen in 

Andy’s Dierensuper vier 
jong volwassenen met een 
verstandelijke beperking 
meehelpen. “Een van hen 
wast graag af, de anderen 
wegen zakken voer af en 
helpen met vegen en stof-
zuigen. Verder doneren 

wij veel aan de dieren-
voedselbank, die ook een 
stuk van onze opslag mag 
gebruiken. In de winkel 
staat een doneerdoos voor 
de dierenvoedselbank 
voor klanten. We zijn ge-
woon enorme dieren-

vrienden want van dieren 
worden wij gelukkig!”

Dierenspeciaalzaak van formaat

www.andysdierensuper.nl


