
Thalgo Source Marine Ritual                     
Voor vochtarme huid

Illuminating Radiance
Thalgo Ocean Ritual  
Een behandeling speciaal voor mannen die 
100% geïnspireerd is op de marine cosmetica. 
Inclusief gelaat, nek en hoofdhuid massage.

Thalgo Anti-Aging

Mannen

Er zijn 3 anti-aging gezichtsbehandelingen 
die werken op de speciale behoeften die de 
huid ontwikkelt als ze verouderd:

Wenkbrauwen en 
wimpers

Heart of the Ocean

Lash Lifting
Lash Lifting geeft je wimpers een 
prachtige krul, laat de ogen groter lijken 
en zorgt voor meer expressie. De 
prachtige krul blijft tussen de 6 en 9 
weken zitten.

Wenkbrauwen & Wimpers
Wenkbrauwen epileren
Verven van wenkbrauwen of wimpers

Combinatie
Wenkbrauwen & wimpers verven 
Wenkbrauwen modeleren & verven 

Het Heart of the Ocean ritueel is een 
behandeling die 100% geïnspireerd is op 
marine cosmetica. Deze behandeling is er 
in drie varianten:

Thalgo Cold Cream Marine Ritual 
Voor gevoelige en droge huid 

Thalgo Purete Marine Ritual 
Voor gecombineerde en vette huid    

Thalgo Illuminating Radiance Facial 
Voor een snel resultaat voor mensen 
met een do�e en/of vermoeide huid

Hyaluronic Filler Treatment 
Om diepe rimpels aan te pakken

Collagen Smooth Treatment 
Voor de eerste rimpels en tekenen van  
veroudering  

Silicium Super-Lift Treatment 
Voor een slappe huid en diepe rimpels

Thalgo Anti-Fatigue Treatment     
Een snelle, ontspannende en hydraterende  
behandeling. 

 €10
 €10

  €17
€17

 €55
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Maak nu je reservering!
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Health 
Club

Gezicht

Wimpers



Massages

OPI Gelcolor
Mooi gelakte nagels voor ruim 2 weken. De lak kan worden aangebracht op handen en 
voeten.

OPI Basic Voetbehandeling of Manicure
Ontspannend en reinigend voet of handbad, nagels vijlen, verzorgen van de nagelriemen, 
massage, perfecte kleurlak met een OPI kleurlak naar keuze.

OPI Luxery Voetbehandeling of Manicure
Ontspannend en reinigend voet of handbad, handen of voetscrub, nagels vijlen, verzorging 
van de nagelriemen, vijlen van de voeten, masker, massage, perfect kleurlakken van de 
nagels met een OPI kleurlak naar keuze.

Relax massage                                                                                                

Waxing
Benen 
Boven of onderbenen  
Boven en onderbenen                                                                                                 
 
Lichaam 
Bikinilijn of oksels
Rug of borst
         
Gezicht                                                                                                                        
Bovenlip of kin
Wenkbrauwen

Thalgo Indoceane Spa Ritual
Tijdens dit luxe spa ritueel nemen we u mee 
naar Indiase sferen, we beginnen met een 
scrub, aansluitend een ontspannende 
massage waarbij de voeten en hoofdhuid 
ook meegenomen worden. Het ritueel wordt 
afgesloten met een zijdezacht 
lichaamspakking.

Thalgo Cold Cream Combination 
Een behandeling waarbij zowel het lichaam 
als het gezicht een heerlijke voedende 
behandeling krijgt. We beginnen met een 
sterk voedende pakking die aangebracht en 
ingemasseerd wordt. Tijdens het intrekken 
van de pakking, reinigen en peelen we het 
gelaat, en  masseren we met het masker van 
de Cold Cream Marine lijn.

Behandelingen Combi Behandelingen

€27
€42

€25

€10
€10

OPI

Thalgo Cold Cream Marine Body 
Een behandeling waarbij wij masseren met 
een sterk  voedend masker. De huid is tot de 
diepte gevoed en is weer zacht en soepel.

Thalgo High Precious Body Shaping 
Een heerlijk afslankende lichaams-
behandeling waarbij er gebruik wordt 
gemaakt van een zuurstof pakking en 
e�ectieve anti-cellulitis massage.

Voet of hand massage                                                                                                                          

Hotstone massage 

€55
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Nagels

Lichaam


