massages
focus op de rug, nek & schouders
+benen en armen
+voeten, handen en gezicht/hoofdhuid

30min. €38,25
60min. €67,50
90min. €92,00

kies uit de verschillende massagetechnieken:
Swedish
klassieke massage gebaseerd op Zweedse technieken met medium druk

hot stone
relaxmassage met verwarmde basaltstenen uit Zuid-Amerika

flash back
diepe rugmassage met lomi lomi techniek uit Hawaii

4 elements ritueel
een massagereis met eeuwenoude invloeden: Oriëntaals, Mediterraans,
Indiaas en Arabisch met bijpassende aromatherapie

body active
intensieve, verstevigende massage met werking op het lymfatisch
systeem en bindweefsel, tegen cellulite en ideaal voor sporters
Sacred nature NIEUW
met Ecocert® biologische scrub en massage olie met jojoba en buriti
extract, voedt en beschermt de huid, verbetert elasticiteit
Sacred nature face & body ritual NIEUW 90 min. + € 7,50
combineer de Ecocert® scrub-massage met de hydra-facial voor
voeding, bescherming en verbeterde elasticiteit van top tot teen
Tranquillity™ anti-stress
rustgevende en revitaliserende massage met Tranquillity™ aromatherapie
Tranquillity™ pro-sleep
etherische oliën, de Tranquillity™ Sound en zachte massage-technieken
zorgen samen voor een betere nachtrust en diepere slaap
Tranquillity™ spa ritual deluxe
90 min.
+ € 2,50
lichaamspeeling, relax facial en aroma-massage in één voor ultieme
ontspanning voor lichaam en geest

body specials
alle body specials zijn 60 minuten hands-on voor € 69,50
aromasoul ritual mud
lichaamsmassage met self-heating modder en aromatherapie

aromasoul scrub massage
ingemasseerde vulkanische peeling voor een zijdezachte huid

vital leg special
verlichting voor zware, vermoeide benen, enkels en voeten

monticelli mud wrap
thermale monticelli modderpakking voor ontgifting en anti-cellulite

new mummie wrap
speciale verwen-pakking tijdens en na zwangerschap tegen striae

elasticizing wrap
anti-aging behandeling met tamanu oil windsels ter verbetering van de
huidelasticiteit met speciale afvoerende massage

kies je aromatherapie:
ORIENTAL: ylang ylang, mimosa, lavendel en jasmijn
MEDITERRANEAN: basilicum, oregano, citrus en anijs
INDIAN: zwarte peper, patchoeli, nootmuskaat en cederhout
ARABIAN: gember, geranium, komijn en kaneel

tijdens inwerktijd van bovenstaande body rituelen keuze uit:
-

een bindweefselmassage voor het gezicht
voetmassage
schouder-, nek- en scalpmassage

face [ comfort zone ]
face relax

45 min.

€ 53,75

een bijzonder aromatisch ritueel met ontspannende [comfort touch] massage
van gezicht, nek en schouders, hydraterend & herstellend effect

face special

60 min.

€ 66,50

na analyse aangepast aan huidconditie met exclusieve ingrediënten en speciale
massage rituelen + epileren en onzuiverheden verwijderen

double peel

45 min.

€ 63,75

dubbele professionele peeling met glycolzuur, melkzuur en fruitzuur
gecombineerd met vitamine C, ideaal in najaar/winter, vermindert
pigmentvlekken, grove poriën, rimpels en acné TIP: KUUR = 5+1 GRATIS

sublime skin

75 min.

€ 82,75

anti-aging inclusief double peel met Vietnamese Dien Cham massage en peeloff masker om celvernieuwing te activeren voor een stralende huid

sublime hormonaging™

90 min.

€ 142,50

ultieme anti-aging met Japanse Kobidomassage om het bindweefsel te
stimuleren voor volume en gelift effect, inclusief eye supreme treatment,
scalp-, arm- en voetmassage, ideaal tijdens/na menopauze

remedy calming facial

60 min.

€ 71,50

kalmerende behandeling speciaal voor de gevoelige huid met exclusief
amarula peel-off masker, dat roodheid, jeuk en irritatie vermindert

sacred nature hydra treat

NIEUW 45 min.
€ 62,50
een organische behandeling met verjongende en beschermende
werking voor hydraterend effect met Ecocert® biologische ingrediënten
sacred nature lift/detox
NIEUW 60 min.
€ 74,50
Ecocert® biologische behandeling met keuze uit Regener-Lift massage
met het Pro-Youth Elixir of ontgiftend effect met het Detox Clay Mask

eye supreme

+15 min.
€ 17,50
voor instant lift rond de ogen toe te voegen aan iedere facial, tegen
kraaienpootjes, wallen, donkere kringen en vermoeide ogen

men only
man space pit stop snelle facial
man space performance

30 min.
45 min.

€ 38,50
€ 51,00

hydraterende of zuiverende gezichtsbehandeling

man space anti-aging

60 min.

€ 66,50

regenererende gezichtsbehandeling met liftend effect
sacred nature man treat
NIEUW 45 min.
€ 62,50
een organische gezichtsbehandeling met verjongende en beschermende
werking voor hydraterend effect met Ecocert® biologische ingrediënten

hot back pack

60 min.

€ 66,50

vulkanische rugpakking en hot stone massage
manly cure handverzorging
20 min.
big foot voetverzorging
30 min.

€ 20,50
€ 29,00

teens (vanaf 10 tot 18 jaar)
clean up facial

30 min.

€ 37,50

45 min.

€ 47,50

snelle schoonmaak voor onzuivere huiden

tranquility teen facial

ontspannende aromatherapie met massage van armen en schouders

top to toe

60 min.

€ 59,50

complete behandeling en tijdens masker wordt je niet alleen gelaten
maar kun je kiezen uit hoofhuid-, voet- of armmassage

mini manicure
petit pedicure

15 min.
20 min.

€ 17,50
€ 22,50

