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Ontspanningsarrangement in Brabant - Yoga Donder Day Out

Beauty arrangement vol Warmte en Energie
Onze beautylocatie is de plaats waar je elke dag van de week welkom bent om te mogen ontspannen en tijd te nemen voor jezelf. Je op en
top vrouw mag voelen, mentaal en lichamelijk fit te worden of te zijn. Of dit is om na een gezichtsbehandeling lekker met een vriendin te
lunchen, een meditatie of yoga les mee te volgen het is bij ons allemaal mogelijk. Kom even tot rust tijdens dit arrangement en laat ons je
vertroetelen.

Bijzonder arrangement wat je je lichaam weer laat voelen
Vooral de Moxa behandeling maakt dit arrangement heel bijzonder. De behandeling is bijna niet uit te leggen, echt iets wat je moet ervaren
dus.
Maar vrijwel iedereen ervaart deze massage als zeer effectief en diepgaand zonder dat het pijnlijk of te intensief aanvoelt. Deze massage
zorgt voor een compleet gevoel van diepe rust en ontspanning van lichaam en geest.

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Ontvangst met koffie, thee en lekkers
Green Power Gezichtsbehandeling, Reiniging, Scrub, Huidanalyse met verzorgingsadvies. Peel-off masker (huidverbeterend masker,
naar keuze reinigend of sterk voedend en hydraterend). Gezichtsmassage met extra veel aandacht voor decolleté nek en schouders.
Voetbehandeling met voetscrub, voetmassage, voetmasker
Colourspace: ontspannen in onze kleurentherapie ruimte alle chakra's laden zich op en jij voelt je weer energiek en zen.
Heerlijke lunch: ook de interne mens wordt door ons verwent met verse soep, brood en allerlei ander lekkernijen.
Energetische massage met Moxa. Tijdens deze zeer ontspannende massage werken we op de achterkant van het lichaam; hoofd, rug,
benen en voeten. Manuele aanraking wordt afgewisseld met warmte behandeling van de Moxa. Deze extra toevoeging haalt afvalstoffen,
knopen en verstijvingen effectief weg. De warmte voel je nog uren daarna doorwerken.
Chakra Healing in de moxa massage. Waarbij ook je chakra's één voor één behandeld worden. Oude patronen laat je los en nieuwe
ruimte is voelbaar.
Mini Make-up en na een heerlijke dag ... stralend naar buiten.

Prijs: € 136,00 p.p.
Een heerlijk compleet programma voor de echte genieters.
Let op! Niet geschikt voor zwangere dames!!

Uitbreidingsmogelijkheden:
Uiteraard kun je bij ons nog meer Yoga boeken of beauty boeken.
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Uitbreidingsmogelijkheden:
Moxa uitbreiden naar volledige massage € 19,50 p.p.
Epileren € 8,00 p.p.
Wimpers of wenkbrauwen verven € 8,00 p.p.
Manicure behandeling € 12,50 p.p.
Rustige en ontspannen Yoga les € 15,00 p.p.
Begeleide meditatie les € 12,50 p.p.

De hierbij benodigde handdoeken, badjassen en slippers (= comfortpakket) zijn bij ons 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.
Zondag rekenen wij € 17,50 toeslag.
Al onze arrangementen zijn samengesteld zodat wij twee of vier personen (die bij elkaar horen) tegelijk kunnen behandelen in dezelfde kamer.
Hierdoor kunnen we u een scherpe prijs bieden.
Komt u alleen of met een oneven aantal, moeten wij u daarom helaas een eenmalige toeslag van € 25,00 berekenen.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021.
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