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Verwendag in Brabant met heerlijke beautybehandelingen

Verwendag in Brabant
Kleuren zien, geuren ruiken, verzorging voelen, Beauty & Wellness in een nieuwe dimensie!
Boek nu deze heerlijke verwendag!

Gastvrij Beauty center voor een heerlijke dag ontspanning
Onze enthousiaste medewerkers 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 en ontspanning van top tot teen.

Ervaar de zorgeloze ambiance
Zodra u de deur binnen gaat bij ons, 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. Zo ervaart u in de Silence Room de helende
werking van de Hot-Stones, voor zowel het lichaam als het gezicht.

Bij dit Pure Verwennerij dagarrangement is inbegrepen:
• Ontvangst met koffie, thee en lekkers
• Huidanalyse voor een stralend uiterlijk
• Bepalen van uw kleur vanuit het spectrum, met deze kleur gaan we uw olie maken deze olie zullen we de hele dag gebruiken om u te
behandelen
• Rug schouder nek massage
Fase 1: kleuren olie aanbrengen en chakra's behandelen
Fase 2: manuele massage klassiek
Fase 3: masseren met hot stones
• Colour Space: door een kleurenspel krijgt u kracht en komt u in balans
• Volledig verzorgde lunch
• Voetscrub
• Voet spa behandeling met watermassage en masker
• Bella Donna gezichtsbehandeling: reiniging, massage, masker en dagverzorging
• Hoofdhuidmassage
• Cacao rug pakking: gewikkeld in cacao krijgt u een heerlijk luxe gevoel. Deze pakking werkt ontslakkend en afslankend. Beter bestaat niet!
• Mini make-up
Prijs: € 147,50 p.p.

Uitbreidingsmogelijkheden
Uitbreidingsmogelijkheden (a.u.b. bij boeken aangeven.)
Van een 3 fase deelmassage naar een 3 fase volledige lichaamsmassage € 20,50 p.p.
In plaats van een Bella Donna gezichtsbehandeling (small) uitbreiden naar een Nuova Vitalite XL- gezichtsbehandeling met ampul € 15,p.p.
Wassen en fohnen van de haren is € 17,50 p.p.
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Epileren en verven van de wenkbrauwen of epileren en verven van de wimpers € 15,00
Rustige en ontspannende Yoga les € 15,00 p.p.
Begeleide Meditatie € 12,50 p.p.

Op zondag rekenen wij een toeslag van € 17,50 p.p.
Bent u met een oneven aantal dan betaalt u eenmalig € 25,-.
De hierbij benodigde badjassen en slippers (= comfortpakket) zijn bij ons aanwezig en liggen voor u klaar. Bijkomende kosten hiervoor zijn €
7,50 p.p. Uiteraard bent u vrij om uw eigen spulletjes mee te nemen.
De prijs van dit pure Verwennerij dagarrangement is geldig tot en met 31 december 2022.
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