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Beauty kuren zonder sauna - TOP-aanbieding

Beauty kuren zonder Sauna
"Een prima arrangement als je niet zo'n fan bent van een sauna. De behandelingen worden deskundig uitgevoerd en er wordt ruim de tijd voor
je genomen. Verder was er een heerlijk verzorgde lunch waarvoor je alle tijd kreeg. Kortom: wij hebben een heerlijk verwendagje gehad
waardoor we heerlijk relaxt aan de rest van ons weekend konden beginnen."Aldus Rikie van den Gevel.
Ook zin om net als Rikie heerlijk te genieten van een verwendag zonder sauna?

Het Beauty Center maakt tijdens dit arrangement gebruik van:
De energie van de kleuren.
De krachten van plantenextracten.
De aloude inzichten in kleurtherapie en oosterse behandelmethodes.
De kennis van de energiecentra ook wel chakra s genoemd.
De 3-voudige aroma behandeling "kin-chi-cha" voor ontspanning, beleving en energie.

Dit beautyarrangement zonder sauna is inclusief:
Bepalen van jouw kleur vanuit het kleurenpalet, met deze kleur maken we uw persoonlijke olie. Deze olie zullen we gebruiken om u te
behandelen
Rug schouder nek massage fase 1; kleuren olie aanbrengen en chakra's behandelen
Rug schouder nek massage fase 2; manuele massage klassiek
Rug schouder nek massage fase 3; masseren met Hot Stones
Colour Space, kleurenspel geeft u balans en kracht
Volledig verzorgde lunch
Walking on Clouds; een heerlijke voetbehandeling (voetscrub en een voetmasker)
Zonnevlechtmassage op voeten, buik en handen
Gezichtsbehandeling, reiniging, massage van gezicht en decollete, masker en dagverzorging
Tijdens de gezichtsbehandeling masseren we de hoofdhuid en haren
Paraffine handpakking
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Mini make-up

Prijs: € 147,00 p.p.

Uitbreidingsmogelijkheden:
Uitbreidingsmogelijkheden: (A.u.b. bij boeken aangeven.)
De 3 fase rug-schouder-massage uitbreiden naar een 3 fase volledige lichaamsmassage (€ 19,50 p.p.)
Verstevigende borstbehandeling (€ 12,50 p.p.)
Epileren van de wenkbrauwen en verven van wimpers of wenkbrauwen (€ 15,00 p.p.)
De gezichtsbehandeling uitbreiden naar een Remineralizante (+€ 15,00 p.p.)
Oorkaarsen behandeling (€ 22,50 p.p.)
Wassen en fohnen van de haren (€ 17,50 p.p.)
Rustige ontspannen Yoga les (€ 15,00 p.p.)
Begeleide meditatie les (€ 12,50 p.p.)

Toeslagen
Oneven aantal personen toeslag: € 25,00
Zondag toeslag: € 17,50 p.p.
Comfortpakket (handdoeken, badjassen, slippers): € 7,50

Uiteraard mag u ook zelf uw eigen spullen meenemen.

Overnachtingsmogelijkheden
Wilt u na uw beautydag lekker blijven slapen? Informeer naar de mogelijkheden, wij reserveren graag een overnachting met ontbijt voor u in
Hapert.
De prijs van dit beautyarrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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