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Santé Magic werkt aan  
je gezondheid
Massage, huid, gezondheid en beweging vormen de 
ordewoorden van het populaire wellness-, gezondheids- 
en yogacentrum Santé Magic, dat zweert bij een 
alomvattende aanpak gebouwd op natuurlijke principes. 
Je kan er voluit genieten van massages, je laten waxen, een 
schoonheidsbehandeling ondergaan, therapieën en coachings 
volgen, yoga beoefenen en nog zoveel meer.

Christiane Maertens is sinds kort alleen 
eigenares van Santé Magic; ze bezat 
voordien reeds de helft van de aande-
len en heeft nu ook de andere helft van 
de aandelen overgekocht van haar 
voormalige collega Julie Berben. Boven-
dien bestaat deze zaak, die eerst geves-
tigd was in de Vaartstraat 155-157 en 
sinds drie jaar huist op nummer 78, 
tien jaar en dat werd gevierd met een 
opendeurdag op zondag 16 september. 
 
“We beschikken hier over een totaalop-
pervlakte van 376 m² en hebben hier 
alles helemaal laten herbouwen. Mijn 
collega An en ik zijn tevens allebei the-
rapeut - ik heb deze discipline vorig 
jaar gestudeerd en An begin dit jaar -, 

wat wonderbaarlijke resultaten ople-
vert”, vertelt de zaakvoerster. 
 
De naam van haar zaak combineert op 
frisse en originele wijze een Frans en een 
Engels woord. “Het leven is immers 
magisch en ons concept focust op 
gezondheid. Onze klanten zijn heel vaak 
zelfstandigen en studenten (met bv. 
hoofdpijn, pijn tussen de schouderbla-
den van het studeren die we losmaken, 
…). De leeftijd van ons cliënteel is zeer 
divers, van kinderen van zes jaar (voor 
kindermassages) tot onze 92-jarige buur-
man. Ze komen echt van overal, van 
Brussel over het Antwerpse tot Limburg. 
Wat wij hier doen, is dan ook uniek. De 
interesse voor deze behandelingen stijgt 

ook; mensen zijn immers op zoek naar 
zingeving en bewustwording”, weet 
Christiane Maertens.

Santé Magic werkt met natuurproduc-
ten. De werking van het centrum is 
gebaseerd op de natuurgeneeskunde, 
waarbij wordt samengewerkt met dok-
ter Peetermans in Haacht. Het doet een 
beroep op een heleboel freelancers in 
bijberoep die uitgebreid voor hun speci-
aliteit gestudeerd hebben, van wie 
velen op universitair niveau, en biedt 
werk aan een twintigtal zelfstandige 
therapeutes. 
 
“We bieden een brede waaier van behan-
delingen aan: gezondheidstherapie, 
medische pedicure, fotontherapie (een 
niet-thermische behandeling gebaseerd 
op het gebruik van verschillende licht-
golflengten die overeenkomen met een 
specifiek werkingsgebied en die ontste-
kingen vermindert, de genezing versnelt, 
huidproblemen zoals psoriasis en 
eczeem behandelt en pijn verlicht), mas-
sages, schoonheidsbehandelingen, hyp-
nose, waxing, yoga (zowel voor jongeren 
als voor senioren), pilates en living tao.” 

“Daarnaast plannen we workshops 
'enneagram' en 'soundbath' en runnen 
we een winkel met yogamateriaal en 
natuurmiddelen. Ter plaatse beschik-
ken we over een breed assortiment van 
behandelingskamers: Yellow Trust voor 
pedicure, Rose Creation en Red Comfort 
voor schoonheidsbehandelingen, 
Orange Joy voor massages en schoon-
heidsbehandelingen en Green Experi-
ence, een duoruimte waar we twee 
klanten tegelijk kunnen behandelen, 
bv. met een detoxbehandeling of ver-
schillende soorten massages. Daar-
naast kan je terecht in de ruimtes Blue 
Inspiration, Violet Wisdom voor heel 
specifieke massages of 'shiatsu aan sta-
ven' om te masseren met de voeten, en 
White Light (een grote ruimte en verga-
derzaal voor workshops yoga, pilates 
en living tao)”, licht de uitbaatster toe. 
 
Soundbath 
Sinds kort is ook een workshop ‘sound-
bath’ voorzien door een dame uit Ant-
werpen die werkt met grote gongs. 

“We doen een beroep op gespecialiseerde medewerkers die blijven voortstuderen om zich te vervolmaken”, 
duidt Christiane Maertens.

Gervi Leuven
Aarschotsesteenweg 584 – 016 447 034

www.gervi.be
 facebook.com/gervigivesyoumore

BLACK
DEALS

LAATSTE MODELLEN 2018

Haal de warmte in huis met onze 

sauna's & infraroodcabines

BL
DEALS

HotSpring Flair
€ 13.450    € 9.950*

HotSpring Triumph
€ 16.250    € 11.950*

HotSpring Relay
€ 8.950    € 6.950*

* Zolang de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en acties.

HotSpring Aria NXT
€ 21.950    € 15.950*
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“Voor de emotionele begeleiding zorgen 
An en ik, terwijl een andere collega zich 
toelegt op hypnose. We werken zoals 
gezegd samen met artsen, o.a. met een 
partnerarts naar wie we doorverwij-
zen.”

“Tot onze twintig therapeutes behoren 
een Hongaarse en een Poolse die zich 
toeleggen op schoonheidsbehandelin-
gen, de Portugees Filip die zich concen-
treert op massagetechnieken, de Thaise 
Mon die massages verzorgt, Nancy (een 
consulente in natuurvoeding die ook 
massages uitvoert), Nathalie, Marc (van 
pedicure tot alles wat met psychologie 
te maken heeft, evenals massagetech-
nieken en emotionele begeleiding), 
Flora (pilates en dieetleer), Elke (coach 
en lesgeefster yoga), de Filippijnse 
Agnes (yoga, studente sound therapy), 
Caro (verpleegster in het UZ Gasthuis-
berg), Inge (hypnose, gezondheidscon-
sulente, grootmeester in de reiki), Kath-

leen, Lieve, Birgit Martens (licentiate 
Biologie), Brigitte (verpleegster, coach), 
Annika Vandevelde (klanktherapeute, 
yogalerares), Kathy (kinesiste, specia-
liste in oogyoga om je gezichtsvermo-
gen te verbeteren of de vermoeidheid 
van je ogen weg te nemen), Dominique 
(politiecommissaris, living tao), mijn 
zoon Quentin Dispas (die de marketing 
doet) en Anastasia (van Griekse 
afkomst). Laserontharing wordt ver-
zorgd door een externe firma. We doen 
een beroep op gespecialiseerde men-
sen, waarbij iedereen yoga moet kun-
nen geven en alle medewerkers voort-
studeren om zich te vervolmaken”, 
duidt Christiane Maertens. 
 
Ze verwelkomt tevens een nieuwe 
medewerker van diep in de veertig om 
andere vormen van yoga te geven. Shi-
atsu komt er ook bij, net als andere 
nieuwe behandelingen. De jongste les-
geefster, afkomstig uit de USA, is amper 

21 jaar. “We staan erop dat onze mede-
werkers voldoende kennis in huis heb-
ben”, beklemtoont ze. 
 
In de toekomst wil ze haar centrum 
voort uitbouwen. “We zijn ook bezig 
met de nieuwe ‘love method’, een emo-
tionele behandeling die een erg krach-
tig instrument vormt om makkelijk en 
met succes allerlei vormen van stress 
weg te gommen en liefdevol te leven 
met jezelf, met je omgeving en met wat 
er in je leven gebeurt. Bovendien is 
onze zaak meer dan ooit goed gelegen, 
want de nabijgelegen Vaartkom is hele-
maal aan het boomen”, glundert ze. 
 

Santé Magic 
Vaartstraat 78, Leuven 
Tel. 0477 65 36 86
info@santemagic.be
www.santemagic.be

Ondernemersklimaat lichtjes verbeterd
Het Belgische ondernemingsklimaat is het voorbije jaar 
licht verbeterd. Dat blijkt uit het ‘Doing Business’-rapport 
waarin de Wereldbank 190 economieën rangschikt vol-
gens het wettelijk kader waarin kleine en middelgrote 
ondernemingen opereren. 

Met een score van 74% prijkt België op de 45ste plaats. Dat 
is beter dan de 52ste plaats van vorig jaar, maar lager dan 
plaats 42 in 2016. België scoort ook nog altijd beduidend 
minder goed dan de buurlanden Duitsland (24), Frankrijk 
(32) en Nederland (36).

Wel boekte België van alle lidstaten van de OESO de groot-
ste vooruitgang, hoofdzakelijk door de toegang tot krediet 

te verbeteren. Toch laat ons land nog altijd maar zes van 
de 34 OESO-lidstaten achter zich inzake bedrijfsvriende-
lijkheid. De wereldkampioen bedrijfsvriendelijkheid is 
Nieuw-Zeeland, gevolgd door Singapore, Denemarken, 
Hongkong en Zuid-Korea.

Voor grensoverschrijdende handel prijkt België wereld-
wijd op de eerste plaats. Ook het afhandelen van faillisse-
menten (8) verloopt vlot. Maar op andere vlakken raakt 
ons land niet uit de middenmoot, zoals bij het opstarten 
van een zaak (33), het afleveren van bouwvergunningen 
(38) en het betalen van belastingen (60). Wat betreft de 
aansluiting van elektriciteit (plaats 112) en de registratie 
van eigendommen (143) scoort België zelfs ronduit slecht.

Santé Magic bevindt zich op een boogscheut van de Vaartkom.


