
Champagne deluxe arrangement 

Ontvangst met een glas champagne 
 

Zacht reinigende en voedende handverzorging met rozen en musk 

Pemanent Contour wijn stoomstempelmassage  
van de achterkant van het lichaam.  

Een unieke massage waarbij de actieve ingrediënten  
van wijndroesem in de diepere huidlagen dringen.  

Geniet van de heerlijk geurende kruiden in combinatie met constante stoom  
die uw lichaam en geest in evenwicht brengen. 

Luxe kaviaarbehandeling van het lichaam.  
Kaviaar bevordert het herstel en revitalisatie van de huid.  

Ze verjongen door het stimuleren van de aanmaak  
van nieuwe cellen en verstevigen de huid.  

Een ware anti-ageing boost. 

Verstevigende en voedende complete gelaatsverzorging  
met epilatie van de wenkbrauwen. 

Luxueuze champagnescrub, reinigend en tonifiërend effect.  
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. 
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Rozen arrangement 

Ontvangst met een drankje 
 

Balneotherapie 
 

Permanent contour gelaatsbehandeling met 
rozen, een unieke gelaatsbehandeling 

gecombineerd met een 
kruidenstoomstempelmassage waarbij actieve 
ingrediënten in de diepere huidlagen dringen. 

 
Aromatisch gestoomde kruidenzak,  

de warme kruidenzak op uw buik maakt van uw 
rustpauze een bijzondere ervaring.  

Vermindert krampen en ontspant de buik. 
 

Fruitsensatie rozenscrub van het lichaam, een 
zachte maar intensieve peeling die sterk, 

zuiverende en huidreinigende eigenschappen 
heeft 

 
Rozenbloesem lichaamsbehandeling.  

Hydrateert de huid, balanceert, voedt en brengt 
u in hogere sferen. Verbetert de microcirculatie 

en gaat veroudering van de cellen tegen. 
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Ontvangst met een drankje 
 

Voetbad, peeling van de voeten en mini pedicure 
 

Lichaamspeeling om alle dode huidcellen te verwijderen 
 

Zuiverende, ontgiftende algenpakking.  
Deze pakking laten we inwerken op onze stoomtafel 

 
Gelaatsreiniging 

 
Dieptereiniging en uitreinigen van de poriën (comedonen) 

 
Ultrageconcentreerd serum aangepast aan uw huidtype 

 
Keuze uit een ontspannende gelaatsmassage of masker 

 
Afwerken met een aangepaste dagcrème 

 
Japanse drukpuntmassage van hoofd en schouders 

 
Peeling en pakking van de handen 

 
Energetische lichaamsmassage met warme edelstenen 

Compleet verzorgingsarrangement 
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