Tiener-wellness
verwenarrangementen
Tiener-wellness standaard (duur 2,5 uur v/a 6 personen) 12-16 jaar
Dit is inclusief het gebruik van de volgende faciliteiten
- Voetbad
- Massage douche
- Turks stoombad
- Jacuzzi
- Film kijken, lievelings dvd meebrengen
- 1 x frisdrank en 1 zakje chips
Upgrades
Ontvangst met cadeautjes geven en proosten en iets lekkers erbij
Zwembad in de zomer
Marshmallows maken in de Finse grill-kota (excl. kota sauna)
Frietjes met 1 snack kroket of fricandel
Friet met een mini broodje hamburger in de Finse grill-kota (excl. kota sauna)
Eigen hamburgers bakken boven de grill iin de kota

€ 21,50 p.p.
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Make-up Workshop (Duur 1 uur v/a 6 personen)
Make-up workshop; hoe maak ik mezelf het beste op?
Keuze uit nagellak, lipstift om mee te nemen

€ 15,00 pp
€ 6,00p. st.

Face workshop (Duur 45 min. v/a 6 personen)
We weten allemaal hoe veeleisend je tienerjaren kunnen zijn. Het laatste waar je dan op
zit te wachten is een slechte of onrustige huid met acne. Gelukkig zijn er gezichtsbehandelingen speciaal voor de jonge huid die je snel en effectief van vervelende klachten of
huidproblemen af kunnen helpen. Zo kun jij je weer richten op de dingen die echt
belangrijk zijn.
Reiniging van het gezicht
Kennis maken met skin scanner = huidanalyse
(hoe gezond is mijn huis en hoe kan ik deze het beste verzorgen)
Hydraterende dagverzorging
Gezichtsmasker
De jarige wordt behandeld door de schoonheidsspecialiste. De overige dames mogen zelf
de reiniging doen met de producten en mee volgen hoe ze een behandeling het beste
kunnen uitvoeren.

€ 35,00 alleen
voor de jarige

Massages (Duur 0,15 min. v/a 6 personen)
Ontspannende voet en onderbeen massage
Ontspannende handmassage
Ontspannende rugmassage
Speciaal voor de jarige:
een bijzondere ontspannende hotstone massage voor 15 min.

€ 15pp
€ 10pp
€ 20pp
€ 25pp

