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« Geluk in 
  de huid. »



het 
gezicht

Elke gezichtsmassage onthult de schoonheid 
van elk individu in een unieke ervaring 
die technische expertise combineert met 
absolute ontspanning. Elk Cinq Mondes 
product dat tijdens de behandeling wordt 
gebruikt respecteert het principe van de 
huiddiëtetiek voor een doelgerichte enop 
maat gemaakte doeltreffendheid. De trekken 
van het gezicht, de hals en het decolleté 
worden diepgaand behandeld dankzij 
Dermapuncture®, een exclusieve manuele 
acupunctuurtechniek zonder naalden, 
gecombineerd met massagetechnieken uit 
de traditionele medicijnen van de wereld. 
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KO BI DO SUPRÊME  1 u 20 - € 170

ALGEMENE ANTI-VEROUDERING

Deze uitzonderlijke behandeling combineert krachtig Géto extract met Dermapuncture® technieken 
en een jade Ridoki roller voor een echte natuurlijke facelift.

KO BI DO  50 min - € 125

HIJSEN

Deze " anti-rimpel " behandeling werkt diep in op het gezicht en de hals, voor een verstevigde, gladde 
en vollere huid.

Deze niet te missen gezichtsmassage, geïnspireerd op een voorouderlijk Japans 
ritueel, " Ko Bi Do ", is exclusief in Cinq Mondes Spa’s. Een echte handmatige 
face-lift, het werkt diep in op de gezicht, het werkt diep in op rimpels, stevigheid, 
pigmentvlekken en uitstraling. Uw huid wordt zacht en glad, uw teint stralend en 
uw geest perfect ontspannen.

Gezichtsmassages
KO BI DO
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Vijf Balinese Bloemen Massage  50 min - € 125

HYDRATEREND ONTSPANNEND 

Deze behandeling van Balinese oorsprong hydrateert diep, brengt de microbiota van de huid in 
evenwicht en verlicht de huid dankzij de combinatie van 5 tropische bloemen. Massages van gezicht, 
nek en trapezius bevrijden de spanningen van het dagelijkse leven.

Balinese Bloemen en Vruchten Massage  1 u 20 - € 170

PERFECTE UITSTRALING

De echte nul-defect en teint perfectionerende behandeling, dankzij oxygenatie technieken die 
natuurlijke actieve bestanddelen uit tropische bloemen en fruitzuren (AHA’s) combineren. 
Inclusief verwijdering van mee-eters.

Taoïstische gezichts - en oogmassage  50 min / 1 u 20 - € 125 / 170

REGENEREREND

Deze preventieve behandeling, geïnspireerd door de traditionele Chinese geneeskunde, werkt op 
acupressuurpunten om de gelaatstrekken en ogen te ontspannen.  
De versie van 1 u 20 omvat een speciale massage van de zone rond de ogen

Bali Bloemen Massage  20 min - € 60

STRALING BOOST

Geniet van de delicate geur van tropische bloemen in deze stralende behandeling en ontdek de 
voordelen van de primaire behandelingen, voor een gereinigde huid en een stralende teint.

Gezichtsmassages
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het 
lichaam

Nodig uw zintuigen uit om de weldaden 
te ontdekken van de beste massages, 
geërfd van tradities over de hele wereld. 
Bali, India, het Oosten... elke zintuiglijke 
reis biedt u een unieke ontsnapping 
door tijd en ruimte voor een diepe 
regeneratie van lichaam en geest. Laat u 
meeslepen door bedwelmende geuren en 
betoverende texturen voor een blijvend 
kalmerend effect.
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BAD EN HAMMAM

Traditionnele Hammam  20 min - € 30 per persoon

COMFORTING

Ontdek een authentieke hammam ervaring, een warm stoombad met de weldaden van aromacologie 
en eucalyptus. Een echte zintuiglijke reis voor lichaam en geest. 
Te ontdekken als privébehandeling, alleen of met z’n tweeën.

Japans Aroma en Bloemenbad  20 min - € 60

ONTSPANNING

Dit ontspannende voorouderlijke O’furo ritueel prikkelt de zintuigen met een combinatie van essentiële 
oliën kleuren en rozenblaadjes, waardoor uw lichaam en geest in perfecte harmonie zijn.

Alvorens uw Spa ervaring te starten, raden wij u aan om onze voorbereidende 
lichaamsbehandelingen* te bekijken en te genieten van een heilig moment 
voor uw lichaam en geest. Zintuiglijke lichaamsscrubs, zachte wraps, baden 
of hammambehandelingen met essentiële oliën... voor een zachte, delicaat 
geparfumeerde huid die klaar is om de weldaden te ontvangen van uw 
lichaamsmassage. 
*De voorbereidende behandelingen van 20 minuten worden alleen verkocht als 
aanvulling bij een andere behandeling.

Voorbereidende behandelingen 
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SCRUBS

Scrub met Beldi Zwarte Zeep  20 min - € 60

VERZUIVING

Reis naar het hart van de oosterse traditie. De Hammam en de exfoliërende werking van de Kassa 
handschoen gecombineerd met de traditionele Beldi Zwarte Zeep zullen de huid zuiveren en maakt 
haar zacht en satijnachtig. 
Deze behandeling wordt uitsluitend uitgevoerd na een Traditionele Hammam behandeling.

Gekruide Aromatische Scrub  20 min - € 60

STIMULEREND

Deze exfoliërende behandeling geïnspireerd op het eiland Java, met kruiden en zeezouten, betovert u 
dankzij de delicate geuren en maakt uw huid zacht en zijdezacht.

Scrub met Papaya Purée  20 min - € 60

ZINTUIGLIJK

Ontdek deze exfoliërende behandeling uit Siam, op basis van zachte, fijnkorrelige Papaya Purée. 
Uw huid wordt grondig gescrubd en is zachter dan ooit.

Sublieme Tahitiaanse Monoï Scrub  20 min - € 60

SUBLIEM GLADMAKEN 

Deze huidverzachtende behandeling met biologische Monoï, Tiarébloemen, suiker en kokospoeder, 
geïnspireerd door Polynesië en geschikt voor de gevoelige huid. 
De Sublime Scrub, Sublime Body & Hair Oil en Sublime Body Balm zijn Cosmébio gelabeld.
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Traditionele Oosterse Massage  50 min / 1 u 20 - € 125 / 180

ONTSPANNEND

Deze massage van het hele lichaam met verwarmde arganolie voert u mee naar het hart van de 
Noord-Afrikaanse traditie. U wordt omhuld met langzame, diepe bewegingen die u een gevoel van 
gelukzaligheid geven.

Indiase Ayurvedische Massage  50 min / 1 u 20 - € 125 / 180

DIEPGAAND VERKWIKKEND 

Geniet van deze verkwikkende massage met warme olie, geïnspireerd door de traditionele Abhyanga. 
Het energieke, afwisselende tempo zal alle spanning losmaken en uw spieren ontspannen.

Sublieme Polynesische Massage  50 min / 1 u 20 - € 125 / 180

LOSLATEN 

Een door Polynesische genezers doorgegeven massage met de langzame ritmes van Lomi-Lomi. 
De delicate noten van de Tiaré-bloemen begeleiden u tijdens deze ontspannende ervaring.  
De massage wordt uitgevoerd met verwarmde Sublime Body & Hair Oil en Sublime Body Balm die het 
Cosmébio label dragen.

Taoïstische Tui Na Massage  50 min / 1 u 20 - € 125 / 180

BALANS

Deze massage geïnspireerd op de traditionele Tui Na met warme olie werkt in op het evenwicht van de 
energieën van het lichaam. Deze behandeling kalmeert de geest en revitaliseert het lichaam.

Koninklijke Balinese Massage  50 min / 1 u 20 - € 125 / 180

AFWIKKELEN

Deze voorouderlijke Balinese massage dompelt u onder in een rustige wereld. Deze zintuiglijke 
ontsnapping wordt gecombineerd met traditionele gladmakende en zachte Thaise stretchoefeningen 
met de Tropical Nuts Melting Body Balm.

Lichaamsmassagebehandelingen



Udarabhyanga Massage  50 min - € 125

ONTGIFTEND

Verlicht de spanning in uw lichaam en maag met diepe en verkwikkende technieken geïnspireerd door 
Traditionele Indische Geneeskunde om uw lichaam te ontgiften en te bevrijden.

Keizerlijke Handen en Voeten Massage  50 min / 1 u 20 - € 125 / 180

KALMEREND

Geïnspireerd door de Chinese traditie van de Kunst van het aanraken, profiteer ten volle van deze 
reflexzonemassage.  
Verfrissend effect dankzij de weldadige werking van de Energizing Leg-Lifting Cream.

Braziliaanse Massage  50 min - € 125

TAILOR-MADE

Deze behandeling, geïnspireerd door de traditionele Braziliaanse geneeskunde, zal uw silhouet 
afslanken en verstevigen met energetische en drainerende bewegingen. 
Te personaliseren met uw kuurtherapeut in de versies detox, afslanken, lichtheid of relaxatie.

Energetische Voetmassage  20 min - € 60

STIMULEREND

Vind lichte voeten dankzij deze acupressuurtechniek om de voeten onmiddellijk te verlichten.

Ontspannende Rug massage  20 min - € 60

VERZACHTEND

Ontdek deze ontspannende massage met warme olie. Deze behandeling richt zich op de spieren van 
de rug en de nek en besteedt bijzondere aandacht aan uw rug- en nekspieren om spanningen los te 
maken en u een zalig gevoel te geven.
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Subliem Bola Ritueel  50 min - € 125

ZWANGERE VROUW

Ontdek de verzachtende en zachte massages om alle veranderingen van het lichaam tijdens de 
zwangerschap op een serene manier te verwelkomen. 
Deze massage wordt uitgevoerd na het 1e trimester.

Subliem Bola Groot Ritueel  1 u 20 - € 180

ZWANGERE VROUW

Samengesteld uit de Sublieme Tahitiaanse Monoï Scrub en het Subliem Bola Ritueel, combineert dit 
ritueel een complete revitalisering van het lichaam om uzelf en uw ongeboren baby een moment van 
ontspanning en comfort te geven. 
Deze massage wordt uitgevoerd na het 1e trimester.

Het Subliem Bola Ritueel, een echt gepersonaliseerde behandeling die zich 
aanpast aan de verschillende stadia van de zwangerschap, is geërfd van de kennis 
van vrouwen over de hele wereld die door aanraking hun lichaam beter leren 
verwelkomen. Dankzij de zachte gladstrijking maakt het een diepe ontspanning van 
het lichaam mogelijk, dat in deze periode in transformatie is.

Subliem Bola Ritueel
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Beleef iets unieks en onvergetelijks dat geluk 
combineert met een schoonheidsbehandeling 
voor uw gezicht en lichaam! Deze 
behandelingsrituelen bieden u de mogelijkheid 
om te genieten van een combinatie van 
behandelingen, afhankelijk van de weldaden 
waarnaar u op zoek bent.  Laat u leiden door 
traditionele geneesmiddelen uit de hele wereld, 
hun geheimen en onvergetelijke geuren voor 
twee uur pure gelukzaligheid...

de
grote

rituelen
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Keizerlijke Jeugdigheid Groot Ritueel  1 u 50 / 2 u 20 - € 220 / 260

SIGNATURE ERVARING

Dit ritueel is gebaseerd op voorouderlijke Japanse schoonheidsmethodes en omvat technieken die tot 
op heden bekend staan als de meest doeltreffende manieren om de jeugdigheid van het gezicht, de 
hals en de borst te herstellen en te verlengen. 
Japanse Aroma’s en Bloemenbad* · Ontspannende Rug massage · KO BI DO Gezichtsbehandeling 
50 min of 1 u 20 

Groot Subliem Ritueel van Polynesië  1 u 50 / 2 u 20 - € 220 / 260

ULTIEME ONTSPANNING 

Dit ritueel, geïnspireerd op Polynesische schoonheidstradities, helpt u alles los te laten en herstelt uw 
fysieke en mentale energieën. 
Japanse Bad met Aroma’s en Bloemen* · Sublieme Tahitiaanse Monoï Scrub · Sublieme Polynesische 
Massage 50 min of 1 u 20

Reizigers Groot Ritueel  1 u 50 - € 220

ANTI-JETLAG

Reik diep naar beneden om uw energie bij te tanken, op te slaan en uw interne klok te resetten met 
deze speciale behandelingsroutine. 
Verwarmde rugpakking · Ontspannende rugmassage · Drainerende massage van de benen · Balinese 
Bloemen Gezichtsmassage

Zaligheid voor twee Groot Ritueel  1 u 50 - € 230 per persoon

RELAXATIE DUBBELE

Deel samen een zalig ontspannend en onvergetelijk moment. 
Japanse Aroma’s en Bloemenbad* · Gekruide Aromatische Scrub · Traditionele Oosterse Massage

*Het Japanse Aroma - en Bloemenbad kan worden vervangen door de Traditionele Hammam.
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Groot Ritueel van de Hammam  2 u 20 - € 260

GODDELIJKE ARGAN 

Ontsnap naar het hart van de traditionele wellnessgeheimen van het Oosten. Geniet van een 
zuiverende scrub met een Kassa handschoen en traditionele Beldi Zwarte Zeep, gevolgd door een 
wrap met Rassoul Crème. 
Traditionele Hammam · Scrub met Beldi Zwarte Zeep · Wrap met « Rassoul Crème » · Traditionele 
Oosterse Massageverzorging

De Wereldreis Groot Ritueel  2 u 20 - € 260

EXOTISCH

Dit Groot Ritueel nodigt u uit voor een zintuiglijke cruise met een tussenstop in vijf landen die bekend 
staan om hun voorouderlijke praktijken van welzijn. 
Traditionele hammam · Scrub met Papaya Purée · Ontspannende Rugmassage · Bali Bloemen Massage · 
Energetische Voetmassage

Koninklijke Shirodhara Grand Ritueel  2 u 20 - € 350

REGENERATIE VAN LICHAAM EN ZIEL

Een unieke ervaring van diepe ontspanning gebaseerd op de Ayurvedische geneeskunde. Een druppel 
warme olie wordt in langzame oscillaties over het voorhoofd gegoten. Deze praktijk brengt evenwicht 
in de stemming, diepe slaap en vitaliteit. 
Deze behandeling vereist een spoeling van het haar. 
Traditionele Hammam · Abhyanga Massage · Koninklijke Shirodhara behandeling

Groot Hemels Ritueel  3 u 20 - € 375

ABSOLUTE ONTSPANNING

Dit exclusieve ceremonieel, compleet voor lichaam en gelaat, is ideaal om weer stralend en vitaal te 
worden. 
Japanse Aroma en Bloemenbad* · Lichaamsscrub naar keuze · 50 min Lichaamsmassage naar keuze · 
50 min Gezichtsmassage naar keuze · Energetische voetmassage 

Om uw welzijn in het hart van de natuur te verlengen, kunnen onze Grote Rituelen worden omgetoverd 
tot een Spa Dag met een wellness-toegang en een maaltijd naar keuze in het Argan restaurant 
(ontbijtbuffet of lichte lunch en frisdrank) voor € 35 extra.

*Het Japanse Aroma - en Bloemenbad kan worden vervangen door de Traditionele Hammam.



het 
Cinq Mondes 
avontuur

Sinds de oprichting in Parijs in 2001 heeft CINQ MONDES zich 

gevestigd als de specialist op het gebied van spa en professionele 

behandelingen geïnspireerd op traditionele geneesmiddelen. Het 

merk, doordrongen van raffinement, efficiëntie en zintuiglijkheid, 

herontdekt schoonheidsrituelen uit de hele wereld om de huid, 

het lichaam, maar ook de energieën en emoties te regenereren. 

Deze revitaliserende en balancerende technieken, ontdekt in 

de verschillende continenten, worden aangepast door ons 

team van spa therapeuten en gezichtsbehandelaars om u 

de meest meeslepende holistische intermezzo’s te bieden.
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Abonnementen
Het jaarlijks abonnement komt overeen met een krediet waarmee u uw behandelingen kunt boeken, 
uw producten kunt kopen of cadeaubonnen kunt aanbieden. Met het abonnement kunt u de persoon 
van uw keuze uitnodigen om u te vergezellen. U profiteert ook van een korting van 10 tot 20%, 
afhankelijk van het type abonnement, en van exclusieve voordelen.

Cadeaubonnen
Ontdek het plezier van een Cinq Mondes ervaring door uw gast een behandeling aan te bieden met 
onze Cadeaubonnen*. U zult uw gast de mogelijkheid kunnen bieden om zijn of haar behandeling te 
kiezen volgens het tijdstip dat u hebt uitgekozen. U kunt uw geschenk ook personaliseren met een 
doosje zintuiglijke producten om uw gast mee te nemen in de wereld van Spa en welzijn. 
*Nominatief en genummerd, niet terug betaalbaar en geldig gedurende één jaar vanaf de datum van 
aankoop. De duur van de behandeling wordt in rekening gebracht. De gast kan producten kiezen in 
plaats van de behandeling.

Spa Gids
Door massages aan te bieden die gebaseerd zijn op de Rituelen van de wereld, biedt Cinq Mondes 
niet-medische en niet-seksuele behandelingen voor welzijn en ontspanning. Elk ongepast gedrag van 
de klant zal leiden tot de onmiddellijke stopzetting van de behandeling.

Om gezondheidsredenen kan het gebruik van de hammam gecontra-indiceerd zijn. Gelieve ons bij 
uw reservatie op de hoogte te brengen van eventuele gezondheidsproblemen, allergie of eventuele 
zwangerschap, aangezien sommige behandelingen gecontra-indiceerd zijn.

Al onze behandelingen zijn gemengd en wij stellen voor om dit moment van ontspanning te delen met 
de persoon van uw keuze in onze dubbele suites.

Aangezien onze spa een plaats van ontspanning en welzijn is, zouden wij het op prijs stellen als u uw 
mobiele telefoon uitzet, de rust van de ruimte respecteert en optimaal van uw ervaring geniet.

De aangegeven behandelingsduur komt overeen met de werkelijke duur van de behandeling: voor een 
behandeling van 20 min, 50 min of 1 uur en 20 minuten moet u rekening houden met respectievelijk 
30 min, 1 uur en 1 uur en 30 minuten.

Indien u verhinderd bent, gelieve uw afspraak minstens 24 uur op voorhand af te zeggen en 48 uur 
voor een afspraak op zaterdag of zondag. Anders zijn wij genoodzaakt u het bedrag van de geplande 
behandeling in rekening te brengen. In het geval van een abonnement of een Cadeaubon wordt het 
bedrag van de behandeling in mindering gebracht. Eventuele vertraging wordt helaas doorberekend in 
de tijd die voor de behandeling is gereserveerd.
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CONTACT

Dolce by Wyndham La Hulpe Brussels
135 Chaussée de Bruxelles

1310 La Hulpe
32 (0) 2 290 99 01 

cinq.mondes@dolcelahulpe.com

www.dolcelahulpe.com

tel:+3222909901
http://www.dolcelahulpe.com

