B,
A wellness concept @ Hotel de Blanke Top

Gezichtsbehandeling
Sothys Flash

♀♂
30 min • € 40
Oppervlakte reiniging, peeling, masker, dag- of nachtverzorging.

Sothys Relax

♀♂
60 min • € 69
Oppervlakte
reiniging,
epilatie
wenkbrauwen,
peeling,
onzuiverheden verwijderen, gelaats- en hoofdmassage, masker,
serum, oog- en dag- of nachtverzorging.

Speciale instituut behandeling
Jeunesse

♀♂
90 min • € 99
Een behandeling gericht op het tegengaan van zichtbare tekenen
van veroudering zoals rimpels en huidverslapping. Trouw aan de
filosofie van de Intensieve Instituutbehandelingen van Sothys,
combineert deze ultrageavanceerde behandeling, ultragerichte
producten met deskundige toepassingsmethoden. Aan de hand
van 5 hoofdetappen en maar liefst 8 specifieke formules ervaart u
de doeltreffendheid van Sothys in combinatie met ontspanning en
deskundige zorg voor een zichtbaar jongere huid.

Hydra 3ha

♀♂
90 min • € 95
Deze behandeling is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de
hydratatie behoeften van de huid, dankzij een specifiek protocol
met
hyaluronzuur
en
boleetextract
en exclusieve
massagetechnieken. Voorkom de tekenen van huidveroudering
en hydrateer je huid met de Hydra 3ha.

Eau Thermale Spa

♀♂
60 min • € 69
Voor de gevoelige huid een beschermende, kalmerende en
balanserende behandeling. Een complete gezichtsbehandeling
op basis van mineraalwater uit Spa. Beschermt de huid, zodat
deze minder reactief wordt. het water heeft een unieke, zuivere en
constante samenstelling die zorgt voor extra bescherming.

Intensieve oogcontour verzorging

♀♂
45 min • € 55
Deze behandeling is speciaal ontworpen voor de oogcontouren.
Helpt onmiddellijk tekenen van vermoeidheid en veroudering te
verminderen in 4 belangrijke stappen.
In combinatie met een andere gezichtsbehandeling. ♀♂
30 min • € 30

Sothys Hommes

♂
60 min • € 69
Exclusieve dieptereiniging voor de mannen. Hydraterend en
verzorgend.
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Lichaamsbehandeling

Lichaamsmassages

Hanakasumi
♀♂
60 min • € 89
Geïnspireerd op Japanse lichaamsrituelen. Deze voedende
massage van Sothys bestaat uit 5 fasen, waaronder een peeling
met zachte doekjes: gommage fleur de Cerisier met
kersenbloesem en rijstpoeder.
Oriental ceremonie
♀♂
60 min • € 89
Een oriëntaal geïnspireerd lichaamsritueel met een heerlijke
voedende modelage van kruiden ballotins gevuld met warme
stenen en kruiden. Een zintuiglijke reis met kaneel en gember,
aromatisch en amberachtig.

Handen & voeten
Happy hands by Sothys
♀♂
45 min • € 65
Weldadige verzorging van uw handen, inclusief een peeling
en ontspannende handmassage.
Ultimate luxury hand treatment by Sothys
♀
55 min • € 75
Weldadige verzorging van uw handen inclusief een scrub,
handmassage en gelish nagellak voor langdurig resultaat.
Happy feet by Sothys
♀♂
55 min • € 70
Pedicure behandeling inclusief voetenbad, peeling en relaxerende
voetmassage
Ultimate luxury Spa Foot Treatment by Sothys
♀
75 min • € 80
Pedicure behandeling inclusief voetenbad, peeling, nagels vijlen,
eelt verwijderen, relaxerende voetmassage en gelish nagellak voor
langdurig resultaat
Heavenly feet
♀♂
De ultieme voetmassage om te relaxen na een dag
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25 min • € 40

Met deze lichaamsmassages laat u uw spanning, stress,
verkrampingen en klachten aanzienlijk verminderen.. U krijgt meer
energie en u kunt zich soepeler bewegen.
Relaxerende Rug, Nek en Schouder massage

♀♂

25 min • € 40

Ontspannende voetmassage

♀♂

25 min • € 40

Total Body massage

♀♂

50 min • € 65

Total Body massage met Etherische oliën
Heerlijk geurende olie.

♀♂

50 min • € 70

Zwangerschapsmassage

♀

60 min • € 75

Diverse behandelingen
Epilatie en/of verven
Wenkbrauwen epileren
Verven wimpers of wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Epileren en verven wimpers en wenkbrauwen

€ 18*
€ 18*
€ 28*
€ 35*

Harsen
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen onderarmen, bikinilijn of oksel
Harsen rug, boven- of onderbenen
Harsen boven- en onderbenen

€ 20*
€ 28*
€ 29
€ 35
€ 49

*€ 10 korting in combinatie met een massage, lichaams- of gezichtsbehandeling

