Behandelingen & Tarieven 2019

Zintuigen worden geprikkeld door het zuivere water van De Bloemenbeek. Onderga de persoonlijke zorg en
aandacht en herstel de balans tussen lichaam en geest.
De zes met smaak ingerichte eigentijdse salons geven een sfeer, waarbij geuren, kleuren en muziek de ultieme
beleving vormen. Bij mooi weer worden in de lommerrijke tuin massages in de Outdoor lodge gegeven. Onze
specialistes werken uitsluitend met topproducten van internationaal vermaarde merken op basis van natuurlijke
ingrediënten.
Bloemenbeek’s World of Wellness & Beauty biedt uitgebreide mogelijkheden voor u als individuele gast en
kleinere gezelschappen. Afhankelijk van uw huidtype en conditie adviseren onze deskundige
schoonheidsspecialistes u graag persoonlijk over de meest geschikte en specifieke behandeling(en).
Suggestie: combineer een van onze op maatgemaakte beautyarrangementen met een of meerdere
hotelovernachtingen. Laat u gastronomisch verwennen in ons vermaarde Fine Dining restaurant, bekroond met
een Michelinster onder culinaire supervisie van Chef de Cuisine Michel van Riswijk. De Bloemenbeek biedt
tevens de mogelijkheid met uw familie of beste vrienden u culinair te laten verrassen aan huis of op een speciale
locatie.

Even helemaal weg en onderga een ultiem gevoel van weldadigheid…
Savoir Vivre!

Onze topmerken
De schoonheidsspecialistes zijn gecertificeerd en worden minimaal twee keer per jaar getoetst en getraind op basis van
kennis en deskundigheid van de behandelingen en de producten.

Al meer dan 20 jaar is het
vooraanstaande Zwitserse merk
Valmont, dé specialist van
cellulaire cosmeticaverzorging,
befaamd als anti-aging expert.
Valmont is gebaseerd op celtherapie en werkt op basis
van DNA en RNA, dat cosmetische eigenschappen
heeft die door intensieve research aangetoond zijn. Het
voedt de cellen op een veel dieper niveau, waardoor de
huid zich sneller gaat vernieuwen en huidveroudering
wordt vertraagd met een direct resultaat.

Aromatherapie heeft bewezen
een zeer effectieve methode te
zijn om huidproblemen aan te pakken. Etherische
oliën, die boordevol werkstoffen zitten, bestaan uit
honderden moleculen die een elkaar versterkende
werking hebben. Elk van deze schoonheidsoliën, die
diep in de huid dringen, stimuleert de werking van het
daarna te gebruiken fytocosmetische
verzorgingsproduct (crème of gel met
plantenextracten) met dezelfde samenstelling.
Decléor selecteert nauwgezet de aromatische planten
en maakt gebruik van hun intensieve kracht in de vorm
van essentiële oliën en specifieke crèmes.

De extracten van ZuidAfrikaanse uit Stellenbosch
afkomstige pinotagedruiven.
Deze bevatten (dankzij de
vele uren zonneschijn) krachtige anti-oxidanten die
vijftig keer zo sterk zijn dan vitamine E en twintig
keer sterker dan vitamine C, en daarmee de beste en
krachtigste bron van anti-oxidanten ter wereld. De
werkstoffen komen diep in de huid om de
huidveroudering te vertragen. Ze stimuleren de
fibroblasten de cellen die collageen aanmaken. Naast
de druivenpitolie worden ook inheemse Afrikaanse
plantenextracten gebruikt. De producten van
TheraVine werken niet alleen huidverjongend maar
ook kalmerend, vochtvasthoudend en
ontstekingremmend.

Het vermaarde internationale merk
Ahava is afkomstig van de
mineralen uit de Dode Zee. Het mysterieuze,
levenskrachtige water is een vernieuwende kracht van
de natuur, de essentie van vitaliteit, gezondheid en
schoonheid. Deze rijke bron van natuurlijke
bestanddelen, ontstaan in dit eeuwenoude
mineraalrijke waterbekken, staat bekend om haar
magische en heilzame krachten. De streek rondom de
Dode Zee is al duizenden jaren lang een bron van
bekoring. Het Dode Zee water bevat met haar 32%
aan mineralen, de hoogste mineralenconcentratie ter
wereld.

Facials
Bij onderstaande facials wordt u met ons meest geschikte product voor uw huid behandeld op advies van een van onze
schoonheidsspecialistes en in overleg met u, waaraan een (thuis) huidadvies niet zal ontbreken. De onderstaande
behandelingen zijn zowel geschikt voor hem als haar. De facials bestaan uit oppervlakte- en dieptereiniging, massage
van gelaat, hals en decolleté en inclusief crème masker.

Aroma Therapy

Anti Aging
ICCT Lift (Valmont)
Revitaliserend, verstevigend & liftend
Collageen vliesmasker & ampul

€ 145,00

€ 80,00

Aroma Expert (Decléor)
€ 95,00
Voedend, kalmerend, hydraterend & anti aging

Vino Therapy
Chardonnay Hydravine (Theravine)
Intensief & hydraterend
Chardonnay grape masker

Aroma basic (Decléor)
Vochtherstellend, voedend & hydraterend

€ 85,00

DeLuxe Anti Aging (Theravine)
€ 85,00
Revitaliserend, voedend, liftend & verstevigend
Chardonnay grape masker & ampul

21 minerals of the Dead Sea
21 Minerals (Ahava)
Hydraterend & verfrissend

€ 67,50

Time Line (Ahava)
Anti aging masker & ampul

€ 87,50

Express facials
Reiniging & gelaatsmassage:
25 min express (Valmont)

€ 55,00

25 min express (Decléor)

€ 37,50

25 min express (Theravine)

€ 37,50

25 min express (Ahava)

€ 32,50

Decolleté- en halsbehandeling

€ 32,50

In combinatie met bovenstaande facials

€ 20,00

Eye Treatments
Eye Contour Vitality (Valmont)
€ 55,00
Liftend, hydraterend & voedend
Massage & collageen oogmasker
(in combinatie met bovengenoemde facials € 45,00

Vital eyes (Theravine)
€ 35,00
Liftend, hydraterend & voedend
(in combinatie met bovengenoemde facials € 25,00

Special Body Treatments
Bij onderstaande treatments wordt u met ons meest geschikte product voor uw huid behandeld op advies van een
van onze schoonheidsspecialistes en in overleg met u. Daarnaast zijn bodyscrubs, -massages en -pakkingen
gericht op ontspanning, stimulering, ontgifting of versteviging aangepast op uw persoonlijke situatie,
bijvoorbeeld zwangerschap, blessures en/of rugklachten. Al onze merken kennen verschillende
behandelmethodes en worden manueel uitgevoerd. Als het weer het toelaat worden massages in de lommerrijke
tuin in de Outdoor lodge gegeven.

Body & Leg

Massages & Relaxing

Bodyscrub

€ 35,00

Bodypakking
Scrub & pakking

€ 75,00

Partiële massage
Been- en voetmassage of
arm-, hand-, decolleté massage

€ 45,00

Complete lichaamsverzorging
Massage, scrub & pakking

€ 175,00

Lichaamsmassage

€ 77,50

Nek,- rug en schoudermassage

€ 50,00

Bloemenbeek’s Hot Stone massage
Deelmassage & rugpakking

€ 85,00

Spa Treatments for Hand & Feet
Naast bodytreatments en facials, hebben wij treatments voor uw voeten en handen samengesteld. Voeten
en handen zijn minstens zo belangrijk, omdat deze dagelijks worden belast onder verschillende omstandigheden.

Hand
Paraffine handpakking

Feet
€ 20,00

Spa Hand
€ 55,00
Knippen, vijlen, nagelriemen verzorgen, scrub,
handcreme, inclusief nagels lakken

Paraffine voetpakking

€ 20,00

Spa Feet
€ 55,00
Knippen, vijlen, nagelriemen verzorgen, behandelen
eelt-,eeltpitjes-, likdoorns, scrub, voetcreme,
inclusief nagels lakken

Service Treatments
Om uw verblijf in Bloemenbeek’s World of Wellness compleet te maken bieden wij u het volgende aan.

Face
Epileren
Verven wenkbrauwen of wimpers
Verven wenkbrauwen & wimpers

Waxing
€ 17,50
€ 17,50
€ 20,00

Wenkbrauwen
Bovenlip of kin
Bovenlip en kin
Onderbenen of bovenbenen & knie
Onder- en bovenbenen

€ 17,50
€ 17,50
€ 20,00
€ 35,00
€ 50,00

Spa Faciliteiten
Bloemenbeek’s World of Wellness & Beauty is gelegen in Landhuishotel De Bloemenbeek. Alle beauty- en
hotelgasten hebben onbeperkt en vrij entree van onze overdekte Spa met verwarmd zwembassin (circa 30ºC)
inclusief borrelbank en jetstream, tepidarium en solarium. Uit respect voor het milieu en om onnodige verspilling
tegen te gaan, wordt onze binnensauna met bijbehorende dompelbad en stoombad op aanvraag kosteloos voor u
aangezet. Het dragen van badkledij is verplicht in ons verwarmd zwembassin met uitzondering van de sauna.
Bij aankomst liggen weelderige badjassen, slippers, handdoeken en plaids voor u klaar.
U hoeft enkel uw zwemkledij mee te brengen.

Dagarrangementen & Specials
Deze arrangementen en specials worden speciaal voor u samengesteld. Deze kunt u opvragen bij de medewerkers
van de receptie of specialistes van ons Landhuishotel.

Lunches
Natuurlijk biedt de Bloemenbeek’s World of Wellness & Beauty u tussen de behandelingen door de
mogelijkheid om te genieten van een lichte healthy lunch zoals o.a. een frisse salade of een clubsandwich.

Beautycheque
Voor een bijzondere gelegenheid is een gepersonaliseerde beautycheque een origineel cadeau.

Openingstijden
Bloemenbeek’s World of Wellness & Beauty is dagelijks geopend op basis van voorafgemaakte reserveringen.
U kunt telefonisch een afspraak maken, of uw reserveringswensen per mail sturen naar beauty@bloemenbeek.nl
en uiteraard bij ons persoonlijk langskomen.

Bereikbaarheid
Bloemenbeek’s World of Wellness & Beauty en het Landhuishotel zijn perfect bereikbaar via de autosnelweg A1
(afrit 34), en beschikt over gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.

Reservering- & annuleringsvoorwaarden
De Bloemenbeek kent de mogelijkheid uw annuleringsrisico te verminderen door het aanbieden van een eigen
annuleringsservice. Hiervoor wordt 5% van de totale te berekenen reserveringswaarde in rekening gebracht. Op
alle reserveringen en geleverde diensten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
De leverings- en annuleringsvoorwaarden kunt u ook vinden op bloemenbeek.nl
of worden u kosteloos ter hand gesteld.

