
Detox arrangement 

We smeren u van kop tot teen in met verschillende 
soorten reinigende klei, ze bevorderen het ontgiften en 

zuiveren. Ze bieden ook een milde exfoliatie. 

Detox energy arrangement 

Ontvangst met een groene thee 
 

Lichaamspeeling om alle dode huidcellen te 
verwijderen en de bloedcirculatie te stimuleren.  

Zorgt ook voor een betere inwerking van de 
zuiverende klei 

 
Universal Contour Wrap, warme elastische windels 

gedrenkt in een zeeklei-oplossing 
 

Zuiverende mini gelaatsverzorging  
aangepast aan uw huidtype 

Korte nabehandeling met warme olie.  
Een heerlijk ruikende, gebalanceerde, voedende en 

huidherstellende massage van het lichaam. 

Ontvangst met een groene thee of  
een huisgemaakte alcoholvrije cocktail 

Luxe champagnescrub. Het aanwezige koolzuur verfijnt 
de poriën. We brengen een enzymatische peeling aan, 

heerlijk geurende gedroogde bloemblaadjes worden op 
het lichaam gestrooid, een zachte en intensieve peeling 

laat uw lichaam opnieuw stralen. 

Deze klei laten we 30 min inwerken in de 
infraroodwindels. Ondertussen kan u genieten van een 

ontspannende reiniging en massage van het gelaat. 
Daarna neemt u een verfrissende douche. 
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Me time arrangement 

Ontvangst met een drankje 
 

Massagepeeling van de rug met vers gedroogde kruiden en bloemen 
 

Massage van de rug, nek en schouders 
 

Gelaatsreiniging en dieptereiniging aangepast aan uw huidtype 
 

Verwijderen van de comedonen en epilatie van de wenkbrauwen 
 

Ultrageconcentreerd serum, aangepast aan uw huidtype 
 

Ontspannende gelaatsmassage 
 

Gezichtsmasker aangepast aan uw huidtype 
 

Een zacht reinigende en mineraliserende handverzorging.  
De scrub maakt ruwe handen terug glad waarna de handen omgeven worden door de 

sterk voedende pakking. De resterende pakking masseren we door middel van een korte 
handmassage in. 

 
OF 

 
Een weldadig geurend en ontspannend voetbadje gevolgd door een heerlijke scrub.  
Na de scrub krijgen de  voeten gedurende 5 minuten een fris masker en volgt  een 

ontspannende voetmassage. 
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Ontvangst met een drankje 
 

Geurreis voor het kiezen van jouw persoonlijke geur 
tijdens de behandeling  

 
Voetbad en peeling van de voeten 

 
Peeling van de rug 

OF 
Zuiverende, opwarmende pakking van de rug 

 
Massage van de rug, nek en schouders met warme olie 

 
Complete gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype 

 
Tijdens het masker kan u genieten van een 

hoofdhuidmassage OF een peeling en pakking van de 
handen 

Moeder en dochter arrangement 

Feel good arrangement 

Ontvangst met een drankje 
 

Voor de dochter een paraffinebadje van de handen, vijlen 
en lakken van de nagels 

 
Voor de mama een zuiverende lichaamspakking die we 

laten inwerken op de stoomtafel 
 

Voor de dochter en de mama een mini gelaatsverzorging of 
een massage van de rug, nek en schouders 

 
Voor beiden een lichte make-up 

 
Een geschenkje om thuis nog even na te genieten 
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