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GEUR ARRANGEMENT
-

-

Opwarmen van de rug met warme kompressen
Scrub van de rug met scrubzout
Massage met lekker ruikende massageolie
Verzorgende en verfrissende bodybutter
Achteraf een drankje om na te genieten
…
Prijs : 60 € per persoon met rug, nek, schouder massage
Prijs : 70 € per persoon met achterkant lichaam massage
Prijs : 100 € per persoon met uitgebreide volledige lichaamsmassage

Extra optie : voetbad + drankje voor de massage : 8 € per persoon

Duur : ± 70 min.
Duur : ± 80 min.
Duur : ± 115 min.
Duur : ± 25 min.

LA BELLE ROSE ARRANGEMENT
-

Glaasje bubbels of vruchtensap
Voetbad met Rozenbadzout
Massage met lekker ruikende Rozen massageolie
Verwennende bodylotion van wilde Rozen
Achteraf een drankje om na te genieten
…
Prijs : 50 € per persoon met rug, nek, schouder massage
Prijs : 60 € per persoon met achterkant lichaam massage
Prijs : 90 € per persoon met uitgebreide volledige lichaamsmassage

Duur : ± 70 min.
Duur : ± 80 min.
Duur : ± 115 min.

LAVENDEL ARRANGEMENT
-

Thee of vruchtensap
Voetbad met Lavendel badzout
Opwarmen van de rug met warme kompressen
Scrub van de rug met Lavendel scrubzout
Massage met Lavendel massageolie
Verzorgende en verfrissende Lavendel bodyspray
Achteraf een drankje om na te genieten
...
Prijs : 68 € per persoon met rug, nek, schouder massage
Prijs : 78 € per persoon met achterkant lichaam massage
Prijs : 108 € per persoon met uitgebreide volledige lichaamsmassage

Duur : ± 90 min.
Duur : ± 100 min.
Duur : ± 135 min.

SNOEZEL VERWEN ARRANGEMENT
-

Voetbad met verzorgend badzout en een drankje
Wegdromen op een verwarmde massagetafel tijdens een uitgebreide hoofd- en gezichtsmassage
Verzorgende massage van de handen
Verwennende en verwarmende massage van de voeten
Genieten, luisteren, ruiken en volledig tot rust komen
...
Prijs : 40 € per persoon
Duur : ± 70 min.

Prijzen geldig vanaf 01.12.2018

www.MassagehuisTimeOut.be

Tel. 014/75.83.27

HAMMAM ARRANGEMENT
-

-

Opwarmen van de rug met warme kompressen
Scrub van de rug met Hammam scrubgel
Massage met Hammam massageolie
Verzorgende en friszoete Hammam dry oil of Hammam bodybutter
Achteraf een drankje om na te genieten
...
Prijs : 60 € per persoon met rug, nek, schouder massage
Prijs : 70 € per persoon met achterkant lichaam massage
Prijs : 100 € per persoon met uitgebreide volledige lichaamsmassage

Extra optie : voetbad + drankje voor de massage : 8 € per persoon

Duur : ± 70 min.
Duur : ± 80 min.
Duur : ± 115 min.
Duur : ± 25 min.

LOVELY SABUNI HOT SOAP STONE ARRANGEMENT
-

Reinigen rug, nek en schouders met warme kompressen
Scrubben van de rug met Lovely Sabuni loofah zeep
Massage rug, nek en schouders met Lovely Sabuni hot soap stones
Verzorgende en verfrissende Lovely Sabuni body lotion
Als afsluiter heerlijk relaxen in onze sfeervol ingerichte rustruimte met een lekkernij en een drankje
...
Prijs : 65 € per persoon
Duur : ± 70 min.

LUXE LOVELY SABUNI HOT SOAP STONE ARRANGEMENT
-

Welkomstdrankje met wat lekkers
Verwennend voetbad met badzout
Reinigen achterkant lichaam met warme kompressen
Scrubben achterkant lichaam met Lovely Sabuni loofah zeep
Massage achterkant lichaam met Lovely Sabuni hot soap stones
Massage nek, schouders en voeten met warme massageolie
Verzorgende en verfrissende Lovely Sabuni body lotion
Als afsluiter heerlijk relaxen in onze sfeervol ingerichte rustruimte met een lekkernij en een drankje
...
Prijs : 95 € per persoon
Duur : ± 110 min.
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VOETBAD MET BADZOUT EN EEN DRANKJE (± 25 min.)

8€

STOELMASSAGE

25 €

CHINESE HOOFD, NEK EN SCHOUDER MASSAGE (40 min.)

35 €

CUPPING MASSAGE (te boeken als extra toevoeging bij een andere massage)

12 €

NEK EN SCHOUDER MASSAGE + EXTRA CUPPING (± 30 min.)

30 €

ONTSPANNINGSMASSAGE (kan ook als duo-massage)
-

Voeten en benen
(± 35 min.)
Rug, nek en schouders
(± 40 min.)
Achterkant lichaam
(± 50 min.)
Standaard volledig lichaam
(± 60 min.)
Uitgebreid volledig lichaam (incl. hoofd, gezicht, handen en voeten) (± 85 min.)

30 €
35 €
45 €
55 €
72 €

AROMATISCHE KAARSENMASSAGE (kan ook als duo-massage)
-

Rug, nek en schouders
(± 40 min.)
Achterkant lichaam
(± 50 min.)
Standaard volledig lichaam
(± 60 min.)
Uitgebreid volledig lichaam (incl. hoofd, gezicht, handen en voeten) (± 85 min.)

40 €
50 €
60 €
80 €

BAMBOE MASSAGE (kan ook als duo-massage)
-

Massage 40 minuten
Massage 60 minuten

(± 40 min.)
(± 60 min.)

40 €
60 €

HOTSTONE MASSAGE (kan ook als duo-massage)
-

Rug, nek en schouders
(± 40 min.)
Achterkant lichaam
(± 50 min.)
Standaard volledig lichaam
(± 60 min.)
Uitgebreid volledig lichaam (incl. hoofd, gezicht, handen en voeten) (± 85 min.)

40 €
50 €
60 €
80 €

HONINGMASSAGE - eventueel vooraf gegaan door een honing scrub (kan ook als duo-massage)
-

Rug, nek en schouders
Rug, nek en schouders + honing scrub rug, nek en schouders
Achterkant lichaam
Achterkant lichaam + honing scrub rug, nek en schouders
Standaard volledig lichaam
Standaard volledig lichaam + honing scrub rug, nek en schouders
Uitgebreid volledig lichaam
Uitgebreid volledig lichaam + honing scrub rug, nek en schouders
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(± 40 min.)
(± 50 min.)
(± 50 min.)
(± 60 min.)
(± 60 min.)
(± 70 min.)
(± 85 min.)
(± 95 min.)

40 €
50 €
50 €
60 €
60 €
70 €
80 €
90 €
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GEUR ARRANGEMENT (kan ook als duo-arrangement)
-

Rug, nek en schouders
Achterkant lichaam
Uitgebreid volledig lichaam

(± 70 min.)
(± 80 min.)
(± 115 min.)

60 €
70 €
100 €

LA BELE ROSE ARRANGEMENT (kan ook als duo-arrangement)
-

Rug, nek en schouders
Achterkant lichaam
Uitgebreid volledig lichaam

(± 70 min.)
(± 80 min.)
(± 115 min.)

50 €
60 €
90 €

LAVENDEL ARRANGEMENT (kan ook als duo-arrangement)
-

Rug, nek en schouders
Achterkant lichaam
Uitgebreid volledig lichaam

(± 90 min.)
(± 100 min.)
(± 135 min.)

SNOEZEL VERWEN ARRANGEMENT (kan ook als duo-arrangement)

68 €
78 €
108 €

(± 70 min.)

40 €

HAMMAM ARRANGEMENT (kan ook als duo-arrangement)
-

Rug, nek en schouders
Achterkant lichaam
Uitgebreid volledig lichaam

(± 70 min.)
(± 80 min.)
(± 115 min.)

LOVELY SABUNI HOT SOAP STONE ARRANGEMENT (kan ook als duo-arrangement) (± 70 min.)

60 €
70 €
100 €

65 €

LUXE LOVELY SABUNI HOT SOAP STONE ARRANGEMENT (kan ook als duo-arrangement) (± 110 min.) 95 €
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