
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 - € 55

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 - € 55

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 - € 55

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 - € 55

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 - € 55

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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