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ALL-IN Verwendag voor moeder en dochter - Genieten in Brabant

Moeder en dochter verwendag in Brabant
Het arrangement moeder en tiener-dochter laat u kennis maken met speciale producten van Osaine. Puur natuur, heerlijke geuren, echt
genieten dus . Ervaar de zorgeloze ambiance. Zodra u de deur binnen gaat, koestert u zich in ontspannen sfeer, waar alles erop gericht is u
een heerlijke tijd te bezorgen. Dit complete center zonder saunafaciliteiten heeft zich gespecialiseerd in de kunst van onthaasten.

Gastvrij Beauty Center in Brabant
All-inclusive formule! Koffie, thee, water, vruchtensap, hapjes zijn inclusief bij alle arrangementen.
Beautyarrangementen zonder sauna Omdat steeds meer mensen behandelingen verkiezen boven het sauna bezoek hebben wij ons
gespecialiseerd in het aanbieden van heerlijke volledige arrangementen zonder sauna!
De gemoedelijkste beautyarrangementen
Onze enthousiaste medewerkers van Cosme vertroetelen u graag in gemoedelijke Brabantse sferen. Bewust hebben wij gekozen om u in een
knusse omgeving toch een zeer compleet centrum te bieden. Voor verzorging én ontspanning van top tot teen. Bij ons draait het nog om
persoonlijke aandacht. Uw wensen zijn onze zorg. Om dit te realiseren ontvangen wij maximaal 6 tot 8 arrangementengasten per dag. Privé
tijd met een groep? Dat kan vanaf 15 tot 25 personen reserveren wij ons bedrijf voor u alleen.
Kapsalon
Na een dag van ontspannen voel je je geweldig om dit gevoel geheel uit te kunnen stralen bieden wij u alle service van een kapsalon.Ruime
behandelkamers en schoonheidssalonsWij hebben één-, twee- en vierpersoonsruimtes in de schoonheidssalon. Hierdoor blijft u lekker bij
elkaar en heeft u privacy waar nodig.
Relax
Knusse ruimte waar je je meteen thuis voelt, om heerlijk te ontspannen, rustig samen te eten en te praten of even lekker te relaxen. Tijdens de
donkere kille dagen bied de haard heerlijke warmte.
Spirituele knipoog
Cosme benadert schoonheid graag bijzonder. Wij bieden u ook arrangementen met een spiritueel tintje. Alle behandelingen in deze
arrangementen verwennen en behandelen de huid, lichaam, geest en ziel. Ze werken met kleurenenergie die emotionele stress tegengaan,
maken blokkades los en doen het energiepeil, de levensvreugde en het zelfbewustzijn toenemen. Ze benaderen de mens "holistisch", dat wil
zeggen in zijn totaliteit van lichaam en geest. De producten die gebruikt worden houden de innerlijke en uiterlijke schoonheid in balans, tussen
dat wat men ervaart en voelt.
Tuin
In onze stadstuin kunt u volledig beschut ontspannen.Vriendelijk en vakkundig personeelAls laatste in de rij maar wel een essentieel
onderdeel voor een geslaagde dag en zorgen voor evenwicht.

Bij deze moeder dochter dag is inbegrepen:
Ontvangst met koffie, thee en lekkers
Huidanalyse voor een dagelijks stralend uiterlijk
Bella Donna gezichtsbehandeling
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Reiniging, massage, massage van gezicht en decolleté en masker
Handmassage
Lakken van de handnagels
Voor mooie verzorgde nagels
Voetverzorging met verzorgende voetencreme, voetbad en lakken van de teennagels
Rug/schouder/nek massage fase 1 -Massage met magnetische balletjes voor activering van de meridianen en doorbloeding (alleen bij
jonge kinderen).
Rug/schouder/nek massage fase 2 - Manuele massage klassiek
Rug/schouder/nek massage fase 3 - Massage met Hot-Stones
Dag Make-up
Afsluiten met warme chocolademelk en slagroom

Prijzen:
Dochters van 12 jaar en jonger € 69,50
Dochters van 13-17 € 79,50 p.p.
Dochters van 18-19 € 89,50 p.p.
Vanaf 20 jaar: € 99,00 p.p.
Moeders € 99,00 p.p.
Dit arrangement is samengesteld als fijne beleving en samen zijn van moeder met kind. Bent u alle ouder dan 20 jaar doet u er wijs aan een
ander arrangement van ons te kiezen. Het tempo ligt daar langzamer. Dit is een "tussen arrangement", d.w.z. langer dan een half dagdeel
maar korter dan een hele dag. U kunt denken aan een tijdsduur tussen de 3 en 4 uur.

Uitbreidingsmogelijkheden:
Van een deelmassage naar een 3 fase volledige lichaamsmassage € 17,50 p.p.
Uitbreiden van de Bella donna gezichtsbehandeling naar remineralizante-gezichtsbehandeling € 15,00 p.p.
Volledig verzorgde lunch of chocolade fondue € 15,00 p.p.
Wassen en fohnen van de haren.€ 15,00 p.p.
epileren en verven van de wenkbrauwen of epileren en verven van de wimpers.€ 15,00 p.p.

Toeslagen
Indien u met een oneven aantal personen komt wordt er eenmalige toeslag (1x) berekend van: € 25.00. Op zondag rekenen wij een toeslag
van € 17,50 p.p.
De prijs van dit Beautyarrangement is geldig tot en met 31 december 2019.
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