tache d

e beauté

1

behandelingen
vrouw

gezicht / lichaam / ontharingen

2

behandelingen
man

gezicht / lichaam / ontharingen

3

behandelingen
tiener

gezicht / lichaam / ontharingen
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pakketten

duo / enkel / mama’s

behandelingen
vrouw

tache d

gezicht/
basic

gezicht/
relaxation

gezicht/
anti-aging

Soin coup d’eclat

Soin cocon

Ritual techni-liss

Deze mini-verzorging, met dieptereiniging,
Serum en masker, doet de huid in een mum
van tijd stralen en bevordert de fixatie van de
make-up.

De perfecte anti-stress behandeling door
speciale massagetechnieken gecombineerd
met doeltreffende werkstoffen, aangepast
aan je huidtype:

Graag een rimpeltje minder en een jaartje
jonger? Deze doelgerichte anti-rimpel
behandeling met pure vitamine c geeft een
duidelijk en onmiddellijk rimpelvervagend
effect.

35 Min / 30 euro

Soin belle & bronze
40 Min / 38 euro

Deze gelaatsverzorging met scrub, serum en
masker is ideaal als voorbereiding op de zon.
Je reist de zomer in met een mooi kleurtje en
een huid die perfect in balans is.

90 Min / 77 euro

Moisturize: voor de droge huid
Purity: voor de vette huid
S.O.S douceur: voor de gevoelige huid
Choc: voor de doffe huid

e beauté

90 Min / 82 euro

Ritual lift perform
90 Min / 98 euro

Deze complete gelaatsbehandeling is pure
wellness voor huid en geest. Ze omvat een
grondige huidreiniging, een epilatie van de
wenkbrauwen, een gelaats- en nekmassage,
een modelage masker en een hand- of
voetmassage.

Deze verzorging heeft een liftend effect
waardoor je huid zichtbaar gaat verstevigen
en aanspannen, en rimpels vervagen. Een
stralende huid gegarandeerd.

Soin relax

90 Min / 85 euro

75 Min / 70 euro
Een ontspannende gelaatsverzorging
om alle spierspanningen en tekenen van
vermoeidheid te verdrijven. Een peeling
verwijdert de onzuiverheden en maakt
de huidstructuur glad. Een reinigend en
zuiverend masker zorgt voor een egale huid
met een frisse teint.

Ritual pure white
Hebben de zon en de tijd hun sporen
nagelaten? Dan is deze hydraterende en
herstellende verzorging een weelde voor
je huid. Deze wordt zachter en egaler, met
een frisse teint, en pigmentvlekken worden
gecorrigeerd.

behandelingen
vrouw

tache d

e beauté

gezicht/
exclusive anti-aging
Micro-mesotherapie

Asa peel

Microdermabrasie

Skinshooter mesotherapie

Met deze nieuwe behandelingstechniek wordt
de huid gestimuleerd om nieuwe collageen
aan te maken, rimpels af te vlakken en de
huidtextuur te verbeteren. Er wordt gebruik
gemaakt van een roller met heel fijne naaldjes
die microscopisch kleine kanaaltjes in de
huid maken, waardoor het lichaam wordt
aangespoord om nieuwe collageen aan te
maken. Deze kanaaltjes dragen ertoe bij
dat de opname van werkstoffen zoals multipeptiden en vitaminen aanzienlijk verbetert.
Micro-mesotherapie is o.A. Zeer doeltreffend
bij de behandeling van huid problemen zoals
acne, littekens, hyperpigmentatie en fijne
rimpels.

Door het ouder worden verliest de huid haar
fijne structuur en gezonde glans, en worden
rimpels dieper. Deze intensieve behandeling
met fruitzuren gaat deze symptomen gericht
tegen. Door een natuurlijk peelingproces
wordt de stugge huid systematisch
afgeschilferd en verdund waardoor ook de
poriën verkleinen. De basaallaag van de huid
wordt gestimuleerd zodat ze zichzelf
regenereert en er zich een nieuwe
beschermende hoornlaag vormt.

Met diepwerkende peelingtechniek
o.B.V. Microkristallen wordt de bovenste
huidcellenlaag verwijderd. Zo wordt op een
veilige en efficiënte manier de huid ontdaan
van dode huidcellen, waarbij er een jongere,
frissere huid tevoorschijn komt. Door de
zuigwerking wordt bovendien de doorbloeding
geactiveerd en de aanmaak van collageen en
elastine gestimuleerd. Microdermabrasie is
zeer doeltreffend tegen:

Mesotherapie is een vitaliserende techniek
waarbij werkstoffen rechtstreeks tot in de
diepere lagen van de huid gebracht worden
en daardoor het celmetabolisme stimuleren.
Hierdoor gaat de celstructuur vernieuwen
met als resultaat een vermindering van
de rimpels in de diepere huidlaag alsook
een vermindering van pigmentvlekken,
littekenweefsel, acné en couperose.

Littekens /Huidveroudering en rimpels /
Acne, onzuivere huid en grove poriën /
Zonbeschadigde huid / Pigmentvlekken /
Doffe rokershuid / Slecht doorbloede huid

De skinshooter werkt volgens de nieuwste
elektroporatie- en electro-osmose methode,
waarbij de werkstoffen pijnloos in de huid
worden geïnjecteerd zonder prikken of
naalden.

90 Min / 112 euro
kuur 4x / 400 euro

C pure

90 Min / 90 euro /
kuur 4x / 350 euro
Je geniet een speciale verzorging met een
kalmerende en antibacteriële werking. Het
huidreliëf wordt verfijnd en de aanmaak
van vrije radicalen wordt voorkomen. De
stimulatie van de collageen biosynthese maakt
de huid glad en zacht.

90 Min / 112 euro
kuur 4x / 420 euro

Resultaat van deze behandeling:
Gezondere, elastischere huid
Zichtbaar minder pigmentvlekken
Duidelijke vermindering van rimpels
Frisser en levendiger gelaat

60 Min / 90 euro
kuur 4x / 350 euro

Eiszelle treatment
90 Min / 110 euro /
kuur 4x / 400 euro

Deze hightech anti-aging behandeling is
gebaseerd op een unieke formule die de
lichaamseigen stamcellen activeert waardoor
de huid vernieuwd wordt. De combinatie
van verse cellen en collageen activeert de
ingeslapen huidstamcellen zodat je huid weer
jeugdig en fris gaat stralen.

60 Min / 75 eur
80 min / 88 euro incl. Massage

Deze ontgiftende detox behandeling
werkt goed als voorbereiding voor elke
gelaatsverzorging omdat de huid van celafval
wordt bevrijd en de cosmetische werkstoffen
dieper in de huid opgenomen worden.

behandelingen
vrouw

tache d

gezicht/
eye-care

gezicht/
ontharing

gezicht/
make-up

Verven wimpers / 12 euro

Met lauwe was en strips *

Daylook maquillage

Verven wenkbrauwen / 12 euro

Bovenlip / 12 euro
Kin / 12 euro
Bovenlip & kin / 16 euro
Bovenlip, kin & wangen / 27 euro

Nightlook maquillage

Verven wimpers en
wenkbrauwen / 16 euro
Epileren wenkbrauwen met
pincet / 10 euro
Gerstekorrels
verwijderen / 12 euro
Lash lifting / 65 euro

Unieke 3d gold filter geeft je wimpers 8 weken
lang 3x het normale volume!

Permanent *
Bovenlip / 60 euro
Kin / 80 euro
Hals / 50 euro
Décolleté / 60 euro
Jukbeenderen / 80 euro
Wenkbrauwen / 60 euro
* De vermelde prijzen zijn per behandeling en per zone.

Kortingen:
Voor het gelijktijdig behandelen van 2 zones: 		
- 10% op de totaalprijs
Voor het gelijktijdig behandelen van 3 zones:
- 20% op de totaalprijs
Bij een abonnement vanaf 5 behandelingen:
- 20% op de totaalprijs
Op behandelingen vanaf de 9de beurt en
onderhoudsbehandelingen: -50%
Niet cumuleerbaar met andere acties en
kortingen
100% Veilig en pijnloos, Resultaatgarantie
Geen resultaat na 1ste behandeling =
geld terug of 2de behandeling gratis
Gratis info- en testsessie

e beauté

30 min / 28 euro

45 min / 35 euro

Bride life macquillage

45 min / 60 euro / voor de bruidjes:
maquillage met extra coup d’éclat touch
screen incl. Één proef

Beauty workshop 1 persoon
met huidadvies en tips.
2 uur / 48 euro

Beauty workshop 2 personen
met huidadvies en tips.
2 uur / 90 euro

behandelingen
vrouw

tache d

handen &
voeten/pedicure

handen &
voeten/manicure

handen &
voeten/nagels

Basic

Basic manicure

Gelnagels (1e set) zonder tips

Ontspannend voetbad
Verzorgen, knippen en vijlen
Scrub en voetmassage
Nagels lakken: + 6 euro
Nagels lakken french style: + 7 euro

Verzorgen, knippen en vijlen
Verkwikkende handscrub
Verzachtende hand -en armmassage
Nagels lakken: + 6 euro
Nagels lakken french style: + 7 euro

Gelnagels (1e set) met tips

60 Min / 35 euro

45 Min / 32 euro

Magic pedicure

Magic

Ontspannend voetbad
Smooth caribic voetmasker (verlicht
pijnlijke voeten en benen en stimuleert de
doorbloeding)
Voet- en beenmassage

Verzorgen, knippen en vijlen
Verkwikkende handscrub
Handvliesmasker (anti-aging)
(En/of) paraffinebadje voor droge en
gevoelige handen
Verzachtende hand -en armmassage

75 Min / 48 euro

Nagels lakken: + 6 euro
Nagels lakken french style: + 7 euro

45 Min / 38 euro

Nagels lakken: + 6 euro
Nagels lakken french style: + 7 euro

e beauté

55 euro / 90 min

80 euro / 120 min

Bijwerken gelnagels

46 euro / 90 min / om de 3 à 4 weken

Gel-laknagels (1e set)
32 euro / 40 min

Fibre gelnagels
38 euro / 45 min

Bijwerken fibre gelnagels
40 euro / 60 min

behandelingen
vrouw

tache d

lichaam/
ontharing met was

lichaam/
ontharing permanent

Oksels /

Sliprand /

95 euro

De vermelde prijzen zijn per
behandeling en per zone.

Bikinilijn /

120 euro

Kortingen:

Bikini /

14 euro

14 euro

Brazilian /

Braziliaanse bikini /

20 euro

Onderbenen tot boven de knie /
16 euro

Benen volledig /

45 euro

Onder- en bovenarmen /
26 euro

e beauté

Bikini smoothie /
Navellijn /

150 euro

180 euro

60 euro

Oksels /

95 euro

Armen /

95-180 euro

Onderbenen /

95-250 euro

Bovenbenen /

195 euro

Volledige benen /

395 euro

Voor het gelijktijdig behandelen van 2 zones:
- 10% op de totaalprijs
Voor het gelijktijdig behandelen van 3 zones:
- 20% op de totaalprijs
Bij een abonnement vanaf 5 behandelingen:
- 20% op de totaalprijs
Op behandelingen vanaf de 9de beurt en
onderhoudsbehandelingen: -50%
Niet cumuleerbaar met andere acties en
kortingen
100% Veilig en pijnloos
Resultaatgarantie
Geen resultaat na 1ste behandeling =
geld terug of 2de behandeling gratis
Gratis info- en testsessie

behandelingen
vrouw

tache d

lichaam/
scrub

lichaam/
body pack

lichaam/
massage

Scrub

Om de huid voor te bereiden krijg je eerst een
scrub over heel het lichaam. Daarna wordt je
lichaam ingewikkeld met speciale windels. Je
hebt de keuze uit verschillende pakkingen.

Cocoon massage

45 Min / 48 euro
Deze intensieve peeling zorgt ervoor dat dode
huidcellen verwijderd worden, waardoor de
huid gehydrateerd en zacht aanvoelt. Deze
peeling kan bij elke behandeling toegepast
worden.

Slim behandeling
120 min / 65 euro

Lift behandeling
120 min / 65 euro

Cellu behandeling
120 min / 65 euro

Bust behandeling
120 min / 45 euro

Kuur van 4 tot 6 beurten met bijpassende
verkoopsproducten voor thuis / 10% korting

e beauté

60 Min / 65 euro
90 Min /80 euro

Weldadige wellnessbehandeling die een aards
paradijs realiseert. Diep ademen, loslaten,
evenwicht en rust. Weldadige oliën, tropische
geuren creëren een totale exotische ervaring
van ontspanning.

Chakra stone massage

Sung-rai body color massage
90 Min / 95 euro

Laat u meevoeren door exotische olieën
door uw gevoel van kleur. De ritmische en
zachte stroming gelijk golven van de oceaan,
de natuurlijke harmonie en sensualiteit van
heilzame dans.

Shi-yang gold massage
90 Min / 95 euro

90 Min / 95 euro

Vulkanische stenen verwarmd en aangebracht
op de chakrapunten van het lichaam, laten
energieën vrij die rust en welzijn uitblazen.
De invloed van de stenen wordt verbonden
met een ayurvedische massage welke
een buitengewoon harmoniserend en in
evenwicht brengend effect hebben.

Herbal siam body massage
90 Min / 80 euro

Voor een perfecte synergie van welzijn
kruiden en warmte zijn gezond, ze
bevorderen ons welbevinden en stimuleren
de stofwisselingsfuncties. Maakt spanningen
los en activeert de doorbloeding waardoor
schadelijke stoffen uit het lichaam worden
afgevoerd.

Ervaar een gouden moment!
Energetische massage gebaseerd op de
chinese geneeswijze. Combinatie van
drukpuntmassage, relaxerende effleurages en
warme compressen. Brengt héél uw lichaam
en geest terug in harmonie.

Back & shoulder massage
40 Min / 55 euro

Exclusieve behandeling waarbij de rug,
schouders, nek en hoofdhuid worden
behandeld. Deze massage wordt
gecombineerd met een intensieve scrub
vooraf en warme doeken, stevige massage die
vastzittende spieren ontspannen.

behandelingen
vrouw

tache d

lichaam/
massage

lichaam/
lipo

Deep tissue massage

Body lipo massage

Gelaat / 30 min / 55 euro
Lichaam / 60 min / 75 euro
Gelaat & lichaam / 90 min /120 euro
Bind weefsel massage = liftende massage,
een verstrakkend effect. Roltechnieken,
een kracht techniek afwisselend met
stevige effleurages. Door de diepe
massagetechnieken worden de bindweefsels
cellen aangezet tot vernieuwing en zorgt dus
voor versteviging van de huid. Afvoer van
afvalstoffen wordt gestimuleerd zodat de huid
gladder en strakker wordt.

8 Beurten + 2 behandelingen gratis
/ 450 euro
10 Beurten + 2 behandelingen gratis
/ 595 euro
De lpg lipo massage wordt steeds als kuur
toegepast.
Deze gepatenteerde lpg-techniek zorgt
ervoor dat de vetafvoer wordt gereactiveerd
om overgewicht en lokale vetophopingen weg
te werken. De mechanische stimuleringen
van de lpg roll creëert een diepe biologische
respons in de vorm van reactivering van
vetafbraak en productie van collageen en
elastine.
Resultaat: breekt lokaal vet af, vervaagt de
sinaasappelhuid en verstevigt de huid.

e beauté

Lipo androde

35 Min
Resultaat: dunnere buik, fijnere taille en
strakkere armen.

Heupen, billen en benen
Lipo gynoide

35 Min
Resultaat: slankere billen en benen (tot -4,3
cm bilomtrek), verminderde rijbroek en
uitgevlakte vetkussentjes.

Boven- en onderlichaam
Lipo global

35 Min
Resultaat: slanker silhouet, uitgevlakte
sinaasappelhuid en stevigere huid (versnelling
van de lypolyse-aanmaak met +50%).

Anti-cellulitis billen en dijen
Lipo cellu-lissant

35 Min
Resultaat: vermindering van sinaasappelhuid,
stevigere en gladdere huid.

Anti-cellulitis billen en dijen
Lipo cellu-drainant

35 Min
Resultaat: vermindering van sinaasappelhuid,
stevigere en gladdere huid, actieve
vochtdrainage (mobilisering van 1 liter water).

Anti-cellulitis billen en dijen
Lipo gainant fermet

35 Min
Resultaat: mooier silhouet, stevigere huid (tot
240% verdichting van de huid).

Benen
Lipo jambes drainant

35 Min
Resultaat: verlichte, ontspannen en fijnere
benen (stimulering vochtdrainage +38%).

behandelingen
mannen

tache d

gezicht/
verzorging
Vitalizer

Reiniging die tevens ingegroeide baardharen
en roodheid tegen gaat. Vervolgens intensieve
scrub en verwijdering van onzuiverheden
en het epileren van wenkbrauwen en oren.
Serum aangepast aan het huidtype met een
krachtige massage van gelaat, schouders en

Energy boost op basis van “superfruit”
beschermen, hydrateren en zorgen voor een

hoofdhuid. Masker als afsluiter.

90 Min / 95 euro

Quick refresher

Remt het verouderingproces van de
huid. Werkt ontgiftend en activeert het
immuumsysteem en biedt een actieve

60 Min / 70 euro

Diepte zuivering, de teint is helder en zijde
zacht. Talgregulerend, de huidporiën zijn
verfijnd.

90 Min / 85 euro

gezonde aantrekkelijke uitstraling.

90 Min / 82 euro
Reiniging, scrub en verwijdering van
onzuiverheden, haartjes van wenkbrauwen,
oren, … vervolgens een actieve lift serum,
opliftend masker. Massage van gelaat, nek,
schouders, hoofdhuid en extra oormassage.

Verven wimpers /

Wenkbrauwen /

12 euro

Verven wenkbrouwen /

12 euro

Verven wimpers en wenkbrauwen
16 euro

Immunizer

Epileren wenkbrauwen met pincet
10 euro

bescherming tegen uva en uvb starling.

Caviar kick

90 Min / 98 euro

Stress killer

gezicht/
ontharing permanent

gezicht/
ogen

Skin booster
90 Min / 78 euro

e beauté

Unieke en doeltreffende caviar power parels
die een liftend effect geven, rimpels zichtbaar
verminderen en de teint egaliseert, versterkt
en hydrateerd. De huid straalt en ziet er strak
& stevig uit.

Gerstekorrels verwijderen /

Oren /

60 euro

Hals /

80 euro

Baard /
Snor /

12 euro

Nek /

60 euro

195 euro

70 euro
75 euro

* De vermelde prijzen zijn per behandeling en per zone.

Kortingen:
Voor het gelijktijdig behandelen van 2 zones:
- 10% op de totaalprijs
Voor het gelijktijdig behandelen van 3 zones:
- 20% op de totaalprijs
Bij een abonnement vanaf 5 behandelingen:
- 20% op de totaalprijs
Op behandelingen vanaf de 9de beurt en
onderhoudsbehandelingen: -50%
Niet cumuleerbaar met andere acties en
kortingen
100% Veilig en pijnloos, resultaatgarantie
Geen resultaat na 1ste behandeling =
geld terug of 2de behandeling gratis
Gratis info- en testsessie

behandelingen
mannen

tache d

handen &
voeten/

lichaam/
ontharing met was

lichaam/
ontharing permanent

Basic pedicure

Rug /

Zwembroek /

60 Min / 35 euro

Ontspannend voetbad
Verzorgen, knippen en vijlen
Scrub en voetmassage

e beauté

35 euro

Schouders /

Zwembroek smoothie /

16 euro

Onderbenen tot boven de knie
26 euro

Magic pedicure
75 Min / 48 euro

Ontspannend voetbad
Verzorgen, knippen en vijlen
Smooth caribic voetmasker (verlicht
pijnlijke voeten en benen en stimuleert de
doorbloeding)
Voet- en beenmassage

Basic manicure
45 Min / 32 euro

Verzorgen, knippen en vijlen
Verkwikkende handscrub
Verzachtende hand -en armmassage

Magic manicure
45 Min / 38 euro

Verzorgen, knippen en vijlen / Verkwikkende
handscrub / Handvliesmasker (anti-aging)
(En/of) paraffinebadje voor droge en
gevoelige handen. Verzachtende hand -en
armmassage

Onder- en bovenarmen /
Borst /

Benen volledig /

Borst – buik /

Rug /

14 euro
45 euro

220 euro

120 euro

Schouders /

25 euro

Oksels /

26 euro

Oksels /

* De vermelde prijzen zijn per behandeling en per zone.

150 euro

175-350 euro

75 euro

175-350 euro

Onderbenen /

200-250 euro

Bovenbenen /

200 euro

Volledige benen /

400 euro

Handen – voeten /

95 euro

Kortingen:
Voor het gelijktijdig behandelen van 2 zones:
- 10% op de totaalprijs
Voor het gelijktijdig behandelen van 3 zones:
- 20% op de totaalprijs
Bij een abonnement vanaf 5 behandelingen:
- 20% op de totaalprijs
Op behandelingen vanaf de 9de beurt en
onderhoudsbehandelingen: -50%
Niet cumuleerbaar met andere acties en
kortingen
100% Veilig en pijnloos
Resultaatgarantie
Geen resultaat na 1ste behandeling = geld
terug of 2de behandeling gratis
Gratis info- en testsessie

behandelingen
teens

tache d

gezicht/
rituals
Purity ritual

Zonder gelaatsmassage / 60 min / 48 euro
Met gelaatsmassage / 75 min / 55 euro
Voor alle gemengde tot vette huidtypes of
vette huid met acneproblemen. Deze verzorging zuivert, ontgift, werkt op oneffenheden
en egaliseert het huidreliëf. De behandeling
bestaat uit dubbele reiniging, scrub, stomen,
verwijderen van onzuiverheden, met gebruik van talgreductie serum dat verkoelt en
kalmeert. Daarna clearing masker voor extra
zuivering.

Hydration ritual
75 Min / 60 euro

Voor elk huidtype waarbij vocht te kort
huidprobleem n˚1 vormt. De huid krijgt als het
ware een echt vochtbad toegediend waardoor ze straalt en opgepompt lijkt. Deze begint met een milde reiniging, scrub aangevuld
met een intensief serum, daarna volgt een
massage van het gezichtje en schouders als
laatste een verfrissende hydraterend maskertje. ~ Voor elke tiener een gratis verzorgingssetje als kennismaking! (Bij eerste bezoek).

e beauté

gezicht/
extra

hand &
voeten/

Dr. Payot ritual

Epileren wenkbrauwen met pincet

Teen pedicure

Voor een perfecte synergie van welzijn kruiden en warmte zijn gezond, ze bevorderen
ons welbevinden en stimuleren de stofwisselingsfuncties. Maakt spanningen los en activeert de doorbloeding waardoor schadelijke
stoffen uit het lichaam worden afgevoerd.

Gerstekorrels verwijderen /

Ontspannend voetbad
Verzorgen, knippen en vijlen
Scrub en voetmassage

60 Min / 48 euro

6 euro

Bovenlip ontharen /

8 euro

Onderbenen ontharen /

Teen manicure
20 euro

(vanaf 15 jaar)

Oksels ontharen /

10 euro

(vanaf 15 jaar)

Bikinilijn ontharen /
(vanaf 15 jaar)

8 euro

20 Min / 20 euro

10 euro

20 Min / 16 euro

Verzorgen, knippen en vijlen
Verkwikkende handscrub
Verzachtende hand -en armmassage

behandelingen
pakketten

tache d

pakketten/
duo

pakketten/
enkel

pakketten/
voor mama’s

Lovers duet

Wellpack 1

Symptonen zwangerschap:

5 uur / 450 euro (voor 2 personen)
Speciaal voor koppels bieden wij een
uitgebreid beauty arrangement voor twee,
heerlijk heilzaam en ontspannend.
Voor haar:
Welkomstritueel
Huidanalyse
Gelaatsverzorging “soin coup d’eclat” /
reiniging, scrub, epilatie wenkbrauwen,
uitgebreide gelaatsmassage, serum en liftend
masker
Body treatment / scrub, epilaties,
relaxerende massage
Hand- en voetverzorging incl. Massage en
lakken van de nagels
Voor hem:
Welkomstritueel
Huidanalyse
Gelaatsverzorging / Reiniging, scrub, epilatie
wenkbrauwen, uitgebreide gelaatsmassage,
serum en liftend masker
Body treatment / scrub, epilaties,
relaxerende massage
Hand- en voetverzorging incl. Massage
Graag wat langer in de sauna?
20 Euro pp/uur

120 Min / 95 euro pp
Full body scrub
Rugmassage
Sauna 1 uur

Wellpack 2

150 Min / 120 euro pp
Sauna & stoombad 1 uur
Full body scrub
Pakking naar keuze (algen, modder,…)
Body cream als afsluiter (effleurages)

Wellpack 3

150 Min / 120 euro pp
Sauna & stoombad 1uur
Luxe pedicure
Rugmassage

Wellpack 4

150 Min / 130 euro pp
Sauna & stoombad 1 uur
Basic gelaatsverzorging
Rugmassage

Wellpack 5

180 Min / 145 euro pp
Sauna & stoombad 1 uur
Relax bodymassage
Basic gelaatsverzorging

e beauté

Vettere huid
Bruine vlekjes (huidpigmentatie of zwangerschapsmasker)
Uitzetting van de huid -> elastisch houden
Zwangerschapsstriemen op de buik
Een zwangerschap vergt veel van je lichaam.
Tijdens je zwangerschap verandert je lichaam
voortdurend en ligt je hele metabolisme
overhoop. Je lichaam heeft extra energie
nodig om je baby te voeden en zijn afvalstoffen te elimineren. De uitzettende huid heeft
extra verzorging nodig om elastisch te blijven
en striemen te voorkomen. Laat je dus op tijd
verwennen met onze aangepaste weldadige
wellness behandelingen.

Mama relax

2 Uur / 120 euro
Ontspannende massage van rug, nek en
schouders. Gevolgd door een hydraterende
gelaatsverzorging en sluiten af met een voeten beenmassage.

Mama delight

2 Uur / 120 euro
Deugddoende gelaatsverzorging met relaxerende hoofdhuidmassage met een verfrissende gezichtsmasker in combinatie met een
speciale voetverzorging.

Mama de luxe

3 Uur / 145 euro
Luxe gelaatsverzorging met uitgebreide
massage van gezicht, nek, schouders en
hoofdhuid. Met spa voet- en beenverzorging
om pijnlijke gezwollen benen te verlichten. Als
extra’tje een manicure met een leuk lakje en
make-up voor de mooiste mama…
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Halveweg 33, 3520 Zonhoven
www.tachedebeauté.be - info@tachedebeaute.be
+32 (0)11 82 50 30 - +32 (0)476 917 259
facebook.com/tachedebeaute.be - instagram.com/chantal_tache_de_beauté

