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Traditionele Oosterse Massage  50 min / 1 u 20 - € 125 / 185

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 / 185

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 / 185

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 / 185

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/ 185

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 / 185

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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