BEAUTY

Uniek in de
Krimpenerwaard:
Beauty & Wellness
De Arendshoeve
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Toe aan een beetje me-time? Wij bieden een weldadige
ervaring met persoonlijke aandacht. In het Beauty &
Wellnesscentrum van Hotel De Arendshoeve kunt u
heerlijk ontspannen en genieten. U kunt kiezen uit
diverse behandelingen.
Reserveer direct, bel 0182 - 351268.
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Uw adres voor huidverzorging,
huidverbetering en ontspanning

Me-time
De Arendshoeve
Hotel Restaurant

Gezichtsbehandelingen

Lichaamsbehandelingen

Een gezichtsbehandeling is heerlijk
ontspannend, huidverbeterend en laat
u weer stralen. De behandeling wordt
afgestemd op uw wensen en huidtype.

Hotstone massage

Facial Treatment
60 minuten
90 minuten

€ 65,00
€ 90,00

Short Treatment 30 minuten
Wimpers en wenkbrauwen
(reinigen, epileren, wimpers
en/of wenkbrauwen verven)

€ 35,00

Harsen
€ 35,00
(reinigen, epileren en/of harsen)
Diepte reiniging

Hotstone massage werkt door gebruik
van
warme
basaltstenen
super
ontspannend en is bovendien zeer
herstellend voor het lichaam. Het geeft
verlichting bij spier- en /of zenuwpijn,
hoofdpijn, rugpijn en/of nekpijn. Nog
nooit heeft u zich zo heerlijk gevoeld als
na een hotstone massage.
Hotstone 30 minuten

€ 45,00

Hotstone 60 minuten

€ 80,00

Deelmassage (klassiek)
30 minuten

€ 45,00

Gehele lichaam (klassiek)
60 minuten

€ 80,00

€ 35,00

Pakkingen
Lichaamspakking (incl. scrub) € 75,00

Wellness

Kom tot rust in de Finse sauna, neem
een duik in het verwarmde zwembad of
ontspan in de whirlpool. Meer informatie
bij de receptie van Hotel De Arendshoeve.
Gebruik wellness faciliteiten
Huur badjas
Slippers
Huur handdoek

Harsen lichaam

€ 10,00
€ 7,50
€ 2,50
€ 4,00

Onderbenen of bovenbenen

€ 35,00

Hele benen

€ 55,00

Oksels

€ 25,00

Bikinilijn

€ 30,00

Informeer naar onze lunch- en
borrelkaart. Ook kunt u heerlijk
dineren in ons restaurant.

	
  
	
  
	
  

	
  

Meer informatie en reserveren, bel 0182 - 351268.

