
Massages 

Stress… 
We zijn er allemaal bij betrokken,  

we leven ermee en de prijs die we ervoor betalen is hoog  
(diverse ongemakken en functiestoornissen). 

 
Vermijden? Onmogelijk. Ermee leren leven?  

Met de nodige gevolgen! Of eenvoudigweg overwinnen,  
een korte pauze… Even uitblazen. 

Je hebt weinig tijd nodig voor een unieke antistress 
behandeling, een nooit ervaren parcours,  

origineel en exclusief.  
 

We hebben alle massages zo bedacht om je een ervaring 
van welzijn, van schoonheid en van subliem genot te 

schenken. Een uurtje of anderhalf uurtje paradijs: licht, 
fijne geuren, massage, warmte, aandacht,…  

Echte, diepe emoties die je kan beleven in jouw wereld, in 
jouw stad, wanneer je maar wil. 

Massage roept zowel een fysieke als een geestelijke 
ontspanning op en werkt in op vrijwel ieder systeem  

van het lichaam.  
 

Massage kan stress verminderen, pijn verlichten, afvalstoffen 
uit vermoeide spieren helpen verdrijven en  

kan zelfs blessures voorkomen. 
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Gelaatsmassages 

Een gelaatsmassage geeft een gevoel van rust en 
ontspanning, het is een verfrissende ervaring 

zowel voor het gelaat als voor de geest. 
Deze massage neemt het teveel aan spanningen in 

het hoofd weg, verlicht pijnlijke ogen en 
hoofdpijn. Bijna iedereen ervaart dit als prettig en 

ontspannend. 
 

Een gezonde blos, vermindering van rimpels, een 
strakkere kin en wangen worden gezien als 

positief resultaat voor een gezichtsmassage. We 
masseren niet alleen het gelaat maar ook de nek 

en schouders. 

Klassieke gelaatsmassage 

20 min - 30 euro 

Veel spanningen bevinden zich in het hoofd, nek en 
schoudergebied. Daar wordt onze emotionele 

overbelasting vastgehouden.  
 

Door een intensieve massage die pijnpunten en 
spierverhardingen aanpakt maak ik de spanningen 

in deze zone los. We stimuleren manueel de 
acupunctuurpunten en maken zo mogelijk 
blokkades los en zorgen voor een optimale 

ontspanning. 

Japanse hoofdhuid en nekmassage 

25 min - 35 euro 
© Les secrets de beauté 



Een innovatieve stempeltechniek bij een constante 
behandeltemperatuur van 48°C waarbij actieve 

ingrediënten in de diepere huidlagen 
binnendringen.  

 
Helpt tegen stress, vermindert spierspanningen en 

wijst de weg naar innerlijke balans. Kortom deze 
massage leidt tot een onvergetelijke ervaring. 

Gelaatsmassages 

Keuze van kruidenstempels 

Kruidenstoomstempelmassage 

Goudsbloem 
Een klassiek en effectief product die de geïrriteerde huid kalmeert, 

kan door elke huid zeer goed verdragen worden, zelfs bij een 
probleemhuid…. 

Lavendel 

Een mooie mix om de huid te harmoniseren, te herstellen 
en op een milde manier te zuiveren... 

Rozen 
Deze stempel is gevuld met rozenbloesem en limoengras. Deze 

samenstelling werkt harmoniserend, balancerend en voedt de huid. 
De toevoeging van limoengras zorgt voor een frisse toets. 

Wijndroesem 

Een uitzonderlijke fruitzurenmix die de huidstructuur verfijnt 
en de huid langdurig zijdeglad maakt... 

Appeldroesem 

Een echt anti-aging wonder om de huid te hydrateren,  
te verstevigen en te verfijnen. Stimuleert ook de stofwisseling... 

30 min - 40 euro 
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Voetmassages 

Een relaxerende voetmassage heeft een 
positief effect op het hele lichaam.  

Door de voetmassage wordt het lichaam tot 
rust gebracht. De delen die door stress uit 

balans zijn geraakt, worden weer van 
voldoende bloed en energie voorzien. 

 
Doordat het lichaam tijdens een 

voetmassage volledig gestimuleerd wordt, 
komen er afvalstoffen vrij die in onze 

organen vast zaten.  
 

Een relaxerende voetmassage is een echte 
weldaad, zeker indien uitgevoerd met een 

welgeurende olie. 

Relaxerende voetmassage 

20 min - 30 euro 
45 min - 50 euro 

Kansu voetmassage is een Indische 
voetmassage. Het is een zeer oud 

Ayurvedisch ritueel. Door bewegingen 
met de vingers en een kleine koperen 

“Kansu” bol wordt het lichaam volledig 
ontspannen.  

 
Kansu regelt de temperatuur van het 

lichaam en brengt de “doshas”  
(medisch humeur) in evenwicht. 

25 min - 35 euro 

Kansu voetmassage 
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Handmassage 

Voetmassages 

Een voetmassage met edelstenen 
heeft een zeer relaxerende werking.  
Bij het masseren wordt er gebruik 

gemaakt van kleine edelsteentjes. Deze 
steentjes hebben een temperatuur van 

45°C. De voetmassage is zeer 
weldadig bij stress, slechte 

doorbloeding, teveel vocht in de 
onderbenen en voeten. 

Klassieke handmassage 

20 min - 35 euro 

Voetmassage met edelstenen 

Regelmatig je handen laten masseren is niet 
alleen ontspannend maar zorgt ook voor een 

goede doorbloeding van de huid.  
Het maakt je handspieren soepeler. 

Handmassage is meer dan alleen het masseren 
van de handen. In je handen zitten reflexzones 
die in verbinding staan met bepaalde organen  

en lichaamsdelen. 
 

Door het masseren van de reflexzones wordt 
energie in je lichaam vrijgemaakt. Wat de 
gezondheid op een positieve manier kan 

beïnvloeden 

20 min - 25 euro 
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Een massage die een heerlijk gevoel van ontspanning en 
welbehagen teweeg brengt door de combinatie van 

verschillende massagetechnieken en warme etherische olie. 
De massage kan naar wens van de klant worden aangepast, 

hetzij een wat zachte of een wat stevigere massage. 
 

De massage is uitstekend geschikt bij stress, vermoeidheid 
of lichte klachten aan spieren en gewrichten. Je voelt je na 

afloop heerlijk ontspannen doordat de aromatische olie 
diep in je huid en op je geest inwerkt. Je voelt je herboren! 

Lichaamsmassages 

 
Een heerlijke massage van de handen en de 

vingers met de Koreaanse ringen. 
Deze verzilverde ring rollen we heen en weer 
om je vingers en daarmee stimuleren we alle 

acupunctuurpunten in je vingers. 
Het helpt je Yin Yang energiebalans op peil te 

houden. 

Handmassages 

Klassieke relaxerende lichaamsmassage 

25 min - 30 euro 

Koreaanse ringmassage 

Rug, nek en schouders        20 min - 30 euro 
Achterkant van het lichaam       30 min - 35 euro 
Voorkant van het lichaam       30 min - 35 euro 
Volledig lichaam zonder gelaat      50 min - 60 euro 

Van kop tot teen         90 min - 110 euro 
Uitgebreide massage van kop tot teen      120 min - 140 euro 
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Lichaamsmassage 

De 4 elementenmassage is een volledige  
lichaamsmassage. We starten met de rug en  

eindigen met het gelaat. Deze massage heeft  
kenmerken uit 4 culturen: de Oriëntaalse, de  
Mediteraanse, de Indische en de Arabische  

maar de 4 staat ook voor de 4 elementen uit de  
natuur: lucht, water, vuur en aarde.  

Bij elke cultuur hoort een specifieke geur en  
specifieke massagetechnieken 

65 min - 75 euro 

Massage met warme tijgerschelpen 
Een massage met ontspannende, golvende 

bewegingen waarbij we gebruik maken van warme 
tijgerschelpen. Met de tijgerschelpen kunnen we ook 

specifieke drukpunten behandelen.  
Deze zachte manier van masseren in combinatie met 

zachte geuren zorgt ervoor dat u heerlijk zal 
ontspannen. 

Rug, nek en schouders  
20 min - 35 euro 

Volledig lichaam zonder gelaat 
50 min - 65 euro 

Volledig lichaam met gelaat 
75 min - 90 euro 

Voorafgaand aan de massage krijgt u een geurreis en 
kiest u de geur die je het liefst hebt en deze zal  
gebruikt worden doorheen de ganse massage 

4 elementenmassage 
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Lichaamsmassages 

Baobabmassage 

Deze massage is een combinatie van een 
ontspannende massage met de handen 

en met baobabnoten.  
Hierbij wordt warme olie gebruikt met 
extract uit de baobabnoot. Dit extract 

werkt in op de elasticiteit van de huid en 
heeft een kalmerende werking. 
Baobabolie is voedend voor alle 

huidtypes. 

Rug, nek en schouders 
20 min - 35 euro 

Hele lichaam zonder gelaat 
50 min - 65 euro 

Hele lichaam met gelaat 
75 min - 90 euro 

Schuimmassage 
De heerlijk geurende schuimmassage 

gebeurt met behulp van natuursponzen 
en een zijdezachte zeep verrijkt met 

bruine algen die ervoor zorgen dat je 
huid opnieuw zacht en glad aanvoelt.  

 
Deze massage kan aangepast worden aan 
je wensen: fris, lauw of warm. Dit heeft 

betrekking op de seizoenen: een heerlijke 
verkoeling in de zomermaanden of 

verwarmend in de winter. 
De keuze is aan jou. 

Rug, nek en schouders 
20 min - 35 euro 

Hele lichaam zonder gelaat 
50 min - 65 euro 

Hele lichaam met gelaat 
75 min - 90 euro 
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Tijdens deze massage worden warme edelstenen 
gebruikt die een aparte zindering geven op de 
huid. De warme amandelolie zorgt ervoor dat 

uw huid weer zacht en soepel wordt. 
 

De edelstenen geven energie en zorgen ervoor 
dat afvalstoffen uit het lichaam verdreven 

worden. De massage brengt u tot rust en heft 
blokkades op. 

Lichaamsmassages 

De herstellende eigenschappen van ijs 
voor de schoonheid is reeds lange tijd 

bekend: de beroemde Catharina II 
gebruikte voor het ochtendwassen water 

met ijsblokjes. 
 

Het ijs helpt niet alleen het lichaam 
wakker te maken maar het heeft ook een 
gunstig effect op de huid. Samen met het 
ijs smelten de centimeters van je lichaam. 

De lichaamscontouren verstevigen 
zienderogen en na enkele beurten zijn de 

eerste centimeters eraf. 

Massage met warme energetische edelstenen 

Lichaam en gelaat   50 min - 70 euro 
Rug, nek en schouders  20 min - 35 euro 
Gelaat      20 min - 35 euro 

Ice-stones 

Lichaam en gelaat 
60 min - 75 euro 

Rug, nek en schouders 
20 min - 35 euro 

Benen 
30 min - 45 euro 

Gelaat 
20 min - 35 euro 
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Lichaamsmassages 

Wellnesslife crackling massage is een 
sensationele totaalbeleving voor alle zintuigen 

en een bijzondere weldaad voor de huid!  
Het unieke crackling effect alsof duizenden 

tintelende en sprankelende kristalletjes uw 
lichaam en geest stimuleren is een bijzondere 

beleving voor alle zintuigen. 
 

Voel het zalig effect van aanraking en welzijn in 
combinatie met de beleving van crackling. 

Luister naar het relaxerende knisperende geluid 
van duizenden tintelende kristalletjes die uw 
huid activeren. Ruik het fijne subtiele parfum 

van rust en welbehagen.  
 

Etherische oliën van lavendel, grapefruit en 
kamille verhogen het therapeutische effect. 

Actieve bestanddelen zoals Aloë Vera, 
pathenol (provit. B5), vit. E-acetaat en viola 

tricolora extract verzorgen en  
beschermen de huid.  

 
Een mixture van verzorgende oliën uit 

tarwekiem, arnica en macademia verzorgt de 
huid, stimuleert de doorbloeding, bevordert 
de celgeneratie en heeft een revitaliserende, 

verjongende werking. 

Rug, nek en schouders  20 min - 35 euro 
Lichaam zonder gelaat  50 min - 65 euro 
Lichaam met gelaat  75 min - 90 euro 

Crackling wellness massage 
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Permanent Contour lichaamsmassage   65 min. - 99 euro 
Permanent Contour nek, rug en schouders  25 min. - 55 euro 
Permanent Contour gelaatsmassage    20 min. - 40 euro 

Lichaamsmassages 
Permanent Contour Kruidenstoomstempelmassage 

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. 

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

Alpine Kruiden 
Een krachtige mix die de doorbloeding stimuleert,  het metabolisme 

verbetert en een afkoelend effect heeft... 

Algen 
Een karakteristieke mix met laminaria digitata die zuiverend en 

ontgiftend werkt en die de huidcontouren verstevigt... 

Krijt 
Door de fijne structuur wordt het vaak gebruikt bij zuiverende 

behandelingen. De hoge PH-waarde bewerkstelligt de neutralisatie 
van afgezette zuren in het huidweefsel... 

Old India 
De behandeling stimuleert de doorbloeding en voedt de huid. 

De stempel heeft een sterke, verleidelijke geur... 

Wijndroesem 
Een uitzonderlijke fruitzurenmix die de huidstructuur verfijnt  

en de huid langdurig zijdezacht maakt... 

© Les secrets de beauté 


