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

40 €

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

12 €

RUG, NEK EN SCHOUDER MASSAGE + EXTRA CUPPING (± 50 min.)

52 €

ONTSPANNINGSMASSAGE
-

Voeten en benen
(± 30 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) (± 90 min.)

30 €
40 €
50 €
60 €
90 €

AROMATISCHE KAARSENMASSAGE
-

Rug, nek en schouders
(± 40 min.)
Achterkant lichaam
(± 50 min.)
Standaard volledig lichaam
(± 60 min.)
Uitgebreid volledig lichaam (incl. hoofd, gezicht, handen en voeten) (± 90 min.)

50 €
60 €
70 €
100 €

BAMBOE MASSAGE
-

Massage 40 minuten
Massage 60 minuten

(± 40 min.)
(± 60 min.)

45 €
65 €

Rug, nek en schouders
(± 40 min.)
Achterkant lichaam
(± 50 min.)
Standaard volledig lichaam
(± 60 min.)
Uitgebreid volledig lichaam (incl. hoofd, gezicht, handen en voeten) (± 90 min.)

45 €
55 €
65 €
95 €

HOTSTONE MASSAGE
-

HONINGMASSAGE - eventueel vooraf gegaan door een honing scrub
-

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.)
(± 100 min.)

45 €
55 €
55 €
65 €
65 €
75 €
90 €
105 €
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GEUR ARRANGEMENT: lavendel, rozen, hammam …
-

Opwarmen van de rug met warme kompressen
Scrub van de rug met scrubzout
Massage met lekker ruikende massageolie
Verzorgende en verfrissende bodybutter
…
Prijs : 65 € per persoon met rug, nek, schouder massage
Prijs : 75 € per persoon met achterkant lichaam massage
Prijs : 105 € per persoon met uitgebreide volledige lichaamsmassage

Duur : ± 60 min.
Duur : ± 70 min.
Duur : ± 100 min.

SNOEZEL VERWEN ARRANGEMENT
-

Wegdromen op een verwarmde massagetafel tijdens een uitgebreide hoofd- en gezichtsmassage
Verzorgende massage van de handen en onderarmen.
Verwennende en verwarmende massage van de voeten en onderbenen.
Genieten, luisteren, ruiken en volledig tot rust komen.
Een drankje om af te sluiten.
…
Prijs : 60 € per persoon
Duur : ± 60 min.

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
...
Prijs : 65 € per persoon met rug, nek, schouder massage
Prijs : 75 € per persoon met achterkant lichaam massage
Prijs : 105 € per persoon met uitgebreide volledige lichaamsmassage

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
...
Prijs : 65 € per persoon
Duur : ± 60 min.

LUXE LOVELY SABUNI HOT SOAP STONE ARRANGEMENT
-

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
...
Prijs : 95 € per persoon
Duur : ± 90 min.
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Duur : ± 60 min.
Duur : ± 70 min.
Duur : ± 100 min.
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SPECIALE ACTIES :
Volg ons op Facebook of kijk op onze kalender op onze website voor last minute aanbiedingen of reservaties.
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