
Peelings - zuiverend en ontspannend 

Bij een lichaamspeeling worden de dode huidcellen op een ontspannende manier 
verwijderd. De huid voelt zijdezacht en soepel aan. Bovendien wordt de  

micro-circulatie van de cellen gestimuleerd. Een lichaamspeeling is tevens zeer 
geschikt voor de zon of zonnebank, om sneller, dieper en langer te bruinen. 

Tijdens deze lichaamsbehandeling wordt uw lichaam masserend gescrubd door 
middel van terugkerende techenieken uit 4 verschillende culturen: Oriëntaals, 

Mediteraans, Arabisch en Indisch.  
 

Voor de behandeling maakt u een keuze uit één van de aromatische geuren. 
Iedere geur heeft zijn bijbehorende massagetechniek. U wordt grondig gereinigd 

terwijl uw geest volledig kan ontspannen. 

Aromasoul lichaamsscrubmassage 

40 min - 50 euro 

Klassieke massagepeeling 

Uw huid wordt grondig gescrubd met een peeling op basis van 
suiker, boters en een geur naar keuze. U neemt daarna een 

douche om alle resten af te spoelen 

25 min - 35 euro 
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Peelings - zuiverend en ontspannend 

De aromatische kruidenmassagepeeling put haar 
kracht uit een weldadige kracht van warmte, 

revitaliserende gedroogde kruiden, bloemen en 
essentiële olie.  

U kan deze optioneel laten inwerken op de 
stoomtafel. De stoom zorgt ervoor dat de poriën 

van de huid open gaan staan waardoor vuil en 
talg gemakkelijker verwijderen. 

Kruidenmassagepeeling ritueel 

We brengen eerst een enzymatische 
scrub aan op basis van bolus alba, deze 

onderscheidt zich door een zeer fijne 
korrel en heeft sterk zuiverende en 

huidverfijnende eigenschappen. 
 

Daarna strooien we een heerlijk geurende 
kruiden- en bloemenmengeling van verse 

lavendelbloesems en tijm over het 
lichaam. We gieten gearomatiseerde, 

warme provence olie over het lichaam en 
scrubben het lichaam door middel van een 
aangename massage en een zachte maar 
intensieve peeling die uw huid opnieuw 

laat stralen. 

Duur: 45 min - Prijs: 55 euro 

Een scrub op basis van heerlijk geurende 
lavendel en tijm brengt de geest in 

evenwicht, vermindert mentale 
vermoeidheid en ontspant.  

 
Lavendel brengt rust, vermindert migraine 

en hartkloppingen. Tijm werkt 
desinfecterend, opwekkend en 

zweetafdrijvend. 

Provence lichaamsscrub 
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Peelings - zuiverend en ontspannend 

Bolus Alba rode wijn scrub 

Deze scrub is sterk zuiverend en 
ontgiftend en biedt een optimale 

stimulatie van de microcirculatie. Ze 
biedt tevens een ontstekingsremmende 
werking en heeft een positieve invloed 

op het immuunsysteem. 
 

 

Een uitzonderlijke fruitzurenmix die de 
huidstructuur verfijnt en de huid 

langdurig zijdezacht maakt. 

Alpinekruiden scrub 

Een krachtige mix die de doorbloeding 
stimuleert, het metabolisme verbetert 

en spierspanningen vermindert. In 
combinatie met massagebewegingen 
stimuleert hij de microcirculatie en 

helpt bij spierkrampen. 

Luxe champagne scrub 

Rozen scrub 

Een krachtige bloem om de huid te 
harmoniseren, te balanceren en te 
voeden. Rozenblaadjes en olie zijn 

waardevol om te gebruiken bij stress 
gerelateerde klachten. 

Champagne is ideaal als reiniger. De 
druivenextracten zijn daar 

verantwoordelijk voor, deze hebben een 
tonifiërend effect.Het aanwezige 

koolzuur, verantwoordelijk voor de 
bubbels, verfijnen de poriën.  

 
Doordat de bloedsomloop wordt 

gestimuleerd worden meer 
voedingsstoffen naar de huid 

getransporteerd. Dankzij de druiven 
bevat champagne polynhenolen, 

vitamine C en flaviroiden die hun werk 
doen als antioxidant. 

Duur: 45 min - Prijs: 55 euro 
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Rasul - klei ritueel 

De Rasul is een klassiek, Oosters huidverzorgingsritueel. Met het Rasul klei ritueel 
willen wij dieper ingaan op de verzorging en schoonheid van uw huid.  

Er wordt gewerkt met verschillende soorten gekleurde klei die een reinigende en 
peelende functie hebben. U wordt ingesmeerd met deze heerlijke, kleurrijke klei die 

verzacht is met oliën, waardoor de klei zacht blijft op uw lichaam. 
 

De klei heeft zowel een zuiverende als peelende werking. Bij het inwrijven van de klei 
wordt de huid ontdaan van vuil uit de poriën en van alle dode huidcellen. Bovendien 
wordt ook nog eens onder invloed van de aangename warmte, de werkzame stoffen 

en kostbare mineralen uit de klei geheel in uw huid opgenomen. 

90 min - 135 euro 

Deze kleisoorten hebben elk hun eigen specifieke graad van 
peeling en ontgifting afhankelijk van de zone. 

 
We laten de klei inwerken in de infraroodwindels en daarna 
neemt u een douche. We sluiten de behandeling af met een 

ontspannende massage met warme aromatische olie. 

 Witte klei voor het gezicht en de hals 
 Grijze klei voor de armen, benen en rug 
 Rode klei voor de buik 
 Gele klei voor het decolleté 
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Lichaamscocooning 
Een cocooning is een intensief masker voor uw hele lichaam. Afhankelijk van de 

actieve ingrediënten die we gebruiken kan het voedend, hydraterend, afvoerend, 
ontgiftend, verstevigend,… werken. 

 
We starten de behandeling met een enzymatische peeling die de verhoorde 

huidcellen verwijdert en zo het masker dieper laat opnemen. 
 

Nadat de cocooning is aangebracht laten we deze inwerken in de infraroodwindels 
of in het alphamassagetoestel afhankelijk van het gekozen masker. Ondertussen 

kan u genieten van een reiniging en massage van het gelaat. 

Volledig lichaam  60 min - 75 euro 
Rugbehandeling   30 min - 40 euro 

Rode wijn cocoon 
Dit masker is zeer sterk voedend, kalmerend en 

balancerend. De crèmepakking voorkomt 
huidveroudering, activeert de huidcellen, 
verbetert de microcirculatie, stimuleert en 

hydrateert. 

Appel / kaneel crème cocoon 

 
Appel bevat belangrijke vitamines en 

mineralen en heeft uitstekende  
anti-oxidatieve kwaliteiten.  

Het stimuleert de celgroei, de huid wordt 
verstevigd. Bovendien versterkt ook ons 
immuunsysteem. Kaneel zorgt voor een 

gelukzalig gevoel. 
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                    Rozen cocoon 

Koffie cocoon 

Volledig lichaam  60 min - 75 euro 
Rugbehandeling   30 min - 40 euro 

Lichaamscocooning 

Dit masker hydrateert de huid, balanceert, 
voedt en brengt u in hogere sferen. De rijke 

romige textuur verbetert de microcirculatie en 
gaat veroudering van de cellen tegen. 

Lavendel bezit meer dan 160 geneeskrachtige 
substanties en kan een heel scala aan 

psychische klachten bestrijden. 
 

Dit rijk, voedend masker bevat een sterke 
bron van vitamine A,B, C en D en vele 

mineralen, sporenelementen waardoor het 
een kostbare bescherming en regenererende 

verzorging biedt. 

Dit masker is uitermate geschikt 
voor het verstrakken van de 
contouren van het lichaam. 

 
Cafeïne stimuleert namelijk de 

afvoer van afvalstoffen en werkt 
vochtafdrijvend. 

 
 

Lavendel cocoon 
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Chocolade cocoon 

Zelfopwarmend modder cocoon 

Algen cocoon 

Volledig lichaam  60 min - 75 euro 
Rugbehandeling   30 min - 40 euro 

Lichaamscocooning 

Chocolade geeft niet alleen een goed gevoel, 
een diepe rust maar verzorgt de huid ook 
rijkelijk! De cacao bevat anti-oxidanten en 
natuurlijke bestanddelen die een gunstig 

effect hebben op het volledige lijf. 
 

De cacao geeft ook een verzachtende, 
voedende, hydraterende, beschermende en 

anti-aging werking. 

Dit masker is vooral sterk ontgiftend en 
verstevigend maar bevat ook 

werkzame stoffen die een stimulerend 
effect hebben bij het afslanken en het 
tegengaan van cellulitis. Het perfecte 
masker bij seizoenswisselingen, na een 
stress-periode, ziekte of vermoeidheid. 

Deze modder ontwikkelt in contact met uw 
huid een temperatuur van 40°C. Speciaal om 

spanningen en knopen in de spieren te 
verlichten en af te voeren.  

 
Ervaar een weldadige verlichting van alle 

spanningen in uw lichaam. Diepreinigend en 
zuivert de poriën 

© Les secrets de beauté 


