
 

 

BODY 
Iedereen ervaart zo nu en dan het ongemak van vermoeide spieren en 
gevoelige gewrichten. Een l ichaamsbehandeling staat dan garant voor een 
heerl i jk ontspannen gevoel,  die l ichaam en geest van nieuwe energie 
voorziet.  

BODY MASSAGE 

Hot Stone Massage 
Half body 30 minuten | Full  body 60 minuten 
Een eeuwenoude massagetechniek om een therapeutisch effect op l ichaam 
en geest te creëren. De warme basaltstenen en aromatische oliën hebben 
een diep ontspannende werking op l ichaam en geest.  De bloedcirculatie 
wordt gestimuleerd en door de warmte van de stenen ontstaat er een diepte 
ontspanning in de spieren.  

Aromasoul massage 
Full  body 60 minuten  
Klassieke l ichaamsmassage op [ comfort zone ] eigen wijze! Gedurende deze 
behandeling wordt u mee op reis genomen door de 4 werelden van aromasoul.  Exotische 
Oriëntaalse culturen, helderheid en warmte uit de Mediterrane, de verschillende kleuren en 
levensfilosofie uit India en een complete beleving uit de Arabische wereld.  
Elke reis begint met een keuze uit 1 van de 4 blends die gedurende de reis terugkomt. 
Daarna begint het massageritueel waarbij gebruik wordt gemaakt van een cocktail aan 
grepen gekozen uit de 4 werelden van aromasoul. 
 

BODY SCRUB 

Aromasoul scrub massage 
Bodyscrub 45 minuten  
Uw lichaam wordt al  masserend gescrubd in een Oriëntaals,  Mediterraans, 
Arabische of Indiaanse sfeer.  Elk van de vier thema’s kent haar eigen 
specif ieke geurtonen en rituelen. In de prakti jk wordt een aangenaam 
ontspannen sfeer gecreëerd met aromakaarsen, sprays en heerl i jk geurende 
producten. De behandeling wordt afgesloten met een aromatische 
kruidenthee.  

 



 

 

  

 

BODY PAKKINGEN 

 

YOUR REMODELING SOLUTION  
Body strategist cellulite 60min. 
Een intense behandeling specifiek voor de onvolkomenheden van cellulite. De behandeling is 
gericht op het verbeteren van de lichaamscontouren en stimuleert de vetafbraak op de 
meest lastige gebieden, dankzij de  kracht van de natuurlijke ingrediënten en de effectieve 
massagetechnieken. 
 
YOUR TONING SOLUTION 
  
Body strategist tone 60min. 
De perfecte behandeling voor het verstevigen van de huid. Een op maat gemaakte 
lichaamspakking, met ofwel remineraliserend thermaal water in een romige modder, of een 
voedend en verstevigend cocooning masker dat diep de huid zal vernieuwen en de aanmaak 
van collageen stimuleert. Een cocooning, welke de zintuigen prikkelt. 
 
YOUR MATERNITY TIME 
De ideale behandeling tijdens en na de zwangerschap, dankzij de verstevigende en voedende 
werking van de natuurlijk actieve ingrediënten. Verbetert de bloedcirculatie, vermindert de 
zwelling en voorkomt striae. Nu mag mama genieten! 

 

 

      
 

   
 

      
 

   
 


