
Anti-stress arrangement 

Pure verwennerij 

Ontvangst met een drankje 
 

Balneotherapie 
 

Gelaatsverzorging met de kracht van de natuur 
in combinatie met een 

kruidenstoomstempelmassage 
 

Tijdens het masker wordt  
een warme kruidenzak op de buik gelegd voor 
een extra ontspanning, deze kruiden brengen  

de maag - darmtransit in evenwicht 
 

Ontspannende massage van de achterkant van 
het lichaam 

Ontvangst met een drankje 
 

Massagepeeling van de rug  
met vers gedroogde kruiden en bloemen 

 
Diep voedende behandeling  

van het lichaam 
 

Gelaatsverzorging  
aangepast aan uw huidtype 

 
Mini manicure + lakken van de nagels 

 
Medische pedicure + lakken van de nagels 
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Verkwikkend arrangement 

Ontvangst met een drankje 
 

Massagepeeling van het lichaam om 
alle dode huidcellen te verwijderen en 

de bloedcirculatie te stimuleren 
 

Schuimmassage van de rug, nek en 
schouders zodat de stress van je afglijdt 

 
Reinigende, voedende 
lichaamsbehandeling.  

 
Hydraterende gelaatsverzorging 

 
Massage van het gelaat, hals en 

decolleté 
 

Ontharen van de oksels of de 
onderbenen 

 
Mini manicure  

(knippen, vijlen en verzorgen van de 
nagelriemen) 

 
Mini pedicure   

(knippen, vijlen en eeltraspen) 

Ontvangst met een drankje 
 

Voetbad en peeling van de voeten 
 

Peeling van de rug 
 

Permanent Contour gelaatsverzorging 
 

Tijdens het masker wordt een warme 
kruidenzak op de buik gelegd voor een 

extra ontspanning, deze kruiden brengen 
de maag - darmtransit in evenwicht 

 
Verkwikkende, energetische 

lichaamsmassage met icestones en 
warme edelstenen 

Tip top in orde arrangement 
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Ontvangst met een kruidenthee of fruitinfusie 
 

Een kwaliteitsvolle complete gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype  
in combinatie met een unieke manuele massage gecombineerd  

met een innovatieve stempeltechniek bij een constante  
behandeltemperatuur van 48°C,  

waarbij actieve ingrediënten in de diepere huidlagen dringen 
 

Tijdens het masker wordt een warme kruidenzak op de buik gelegd  
voor een extra ontspanning,  

deze kruiden brengen de maag - darmtransit in evenwicht 
 

Permanent Contour lichaamsbehandeling 
 

Permanent Contour is een therapeutische behandeling  
die door middel van manuele massage en kruidenstempelmassage 

onderliggende blokkades vrij maakt  
en de energie in het lichaam weer laat stromen. 

 
Geniet van de heerlijk geurende kruiden in combinatie met constante stoom 

van +/- 52°C die uw lichaam en geest in evenwicht brengen.  
Permanent Contour helpt tegen stress,  

vermindert spierspanning en wijst de weg naar innerlijke rust. 
 

De Permanent Contour stempels zijn gevuld met puur natuurlijke bloesems, 
kruiden en zoutkristallen met de beste oorsprong over de hele wereld. 

Arrangement met de kracht van de natuur 
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