
Ook mannen komen op behandeling en smeren! 

De tijd dat mannen niet bezig zijn met 
huidverzorging is voorbij!  

Een verzorgd uiterlijk wordt steeds 
belangrijker, zowel privé als zakelijk. 

Spring even binnen voor een 
gelaatsverzorging op maat, een krachtige 
of ontspannende massage, een verzorging 
van de handen en de voeten, ontharingen  
of één van onze andere verzorgingen.  

Een unieke belevenis, een verzorging 
aangepast en afgestemd op de behoefte 
van de mannenhuid. 

Keuze arrangement voor hem 

 Zuiverende behandeling van de rug 
(scrub, verwijderen onzuiverheden, 
zuiverende algencocoon) 

 Dé-stress hoofdhuid-, nek- en 
schoudermassage 

 Krachtige, ontspannende massage van de 
rug, nek en schouders 

 Quick facial. Een behandeling met een 
exfoliatie waarbij onzuiverheden en 
ingegroeide baardharen worden 
verwijderd. Daarna hebt u de keuze uit 
een gelaatsmasker of een gelaat- en 
schoudermassage. 

 Mini pedicure 

Gelieve bij boeking uw 3 keuzes door te geven. 

U kan kiezen uit 3 van onderstaande behandelingen: 

Duur: 60 min - Prijs: 90 euro 



 

Ontvangst met een drankje 

Kruidenpeeling van de rug gevolgd door een zuiverende algenpakking 

Dé-stress hoofdhuidmassage terwijl de algenpakking zijn werk doet 

Mini pedicure en mini manicure met een paraffinepakking voor zijdezachte handen 

Complete gelaatsverzorging aangepast aan uw huid waarbij alle onzuiverheden 
verwijderd worden , u kan genieten van een gelaat- en schoudermassage  en terwijl 

het masker zijn werk doet ontvangt u een ontspannende voetmassage 

Om af te sluiten een krachtige, relaxerende lichaamsmassage met  

warme olie en een geur naar keuze. 

Duur: 150 min - Prijs:  € 235 i.p.v. € 295 

Luxe arrangement speciaal voor hem 

Al onze behandelingen zijn ook perfect voor 
de mannenhuid, we passen de producten 
aan zodat u steeds een aangepaste 
behandeling krijgt. 

Voor de mannen die niet goed weten welke 
behandeling gekozen, hebben we een 
selectie gemaakt om jou op weg te helpen. 

 Deze kan je bekijken op onze website. 

Niet cumuleerbaar met andere promoties en folderpromoties komen niet op de klantenkaart  


