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Quick easy but so relaxed... Relaxdag in Brabant

Relax DAG aanbieding in Brabant
In Hapert hebben ze een uitgebreid Beauty Centrum in mediterrane sfeer gecreerd, waarin ze u alles bieden op gebied van Beauty. Echter
zonder massaal of onpersoonlijk te zijn.

Het beauty center in Hapert
Het centrum biedt per dag, aan hooguit 6 tot 8 arrangement gasten plaats waardoor ze in de gelegenheid zijn u een zeer uitgebreid
arrangement te bieden voor een heel schappelijke prijs.Wanneer u graag extra behandelingen wenst kunt u dit bij voorkeur vooraf afspreken.
Indien uw arrangement wordt afgesloten met een dag-make-up, gebeurt dit in het boutique-gedeelte van het centrum. Hierbij bent u in de
gelegenheid om de snuisterijen te bewonderen. Introductie Cosmetica merk Osaine Geef de huid al het goede van de zee. Actieve
ingrediënten van speciaal zeewier hebben karakteristieke overeenkomsten met de stoffen die aanwezig zijn in de huid en zorgen daarom voor
een frisse en verzorgde uitstraling.

Bij deze Relaxaanbieding in Brabant is inbegrepen:
Ontvangst met koffie/thee en lekkers
Hot Stone massage; deze deelmassage (naar keuze rug schouder nek of benen) is een unieke ervaring en heeft een zeer ontspannende
werking door de combinatie van warmte, druk van de stenen en de heilzame werking van essentiele olien
De hydra-experience; korte hydraterende en ontspannende gezichtsbehandeling. Na de reiniging brengen we een zeer hydraterend
masker aan. Ook hierbij gebruiken we de helende warme stenen om de werkstoffen van het masker optimaal in te masseren
Deel pakking naar keuze cacao, modder of algen

Prijs: € 74 p.p.

Uitbreidingsmogelijkheden:
Uitbreidingsmogelijkheden € 17,50 per onderdeel
Van deelmassage naar volledige massage (naar keuze manueel of met Hot Stones)
In plaats van hydra-experience een Remineralizzante behandeling medium; reiniging, peeling, remineraliseren, massage en masker.
Van deelpakking naar volledige pakking
wassen en fohnen van de haren

Toeslagen
Indien u met een oneven aantal personen komt wordt er eenmalige toeslag (1x) berekend van: € 25.
Op zondag rekenen wij een toeslag van € 17,50 p.p. De hierbij benodigde handdoeken, badjassen en slippers (= comfortpakket) zijn bij ons

Quick easy but so relaxed... Relaxdag in Brabant

Pagina 1/2

Beautydag.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
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 arrangement is geldig tot en met 31 december 2021.
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