Massages Spa Reylof
Reylof Signature

60 minuten

Ontspanning voor lichaam en geest. Deze behandeling is uitstekend
voor het verminderen van spierspanning, het verhogen van de bloedsomloop
en het verlichten van fysieke en mentale stress.
115,City Escape

45 minuten

Door druk uit te oefenen op verschillende acupressuurpunten, helpen
we de reflex van de spier te activeren en de algehele bloedsomloop te
bevorderen. Een perfecte keuze na een lange dag in de stad.
95,Business Detox

45 minuten

Stress en werk gaan vaak hand in hand. Deze therapie richt zich op
de boven- en onderrug, waardoor de nek wordt ontlast en de algehele
lichaamsspanning wordt verminderd.
95,Make my day 30 minuten
Een klassieke ontspanningsmassage voor die momenten waarop je
even wat tijd voor jezelf wilt. Just relax!
75,-

Spa Reylof
Gezichtstherapieën
Re-hydrator facial
Zachte reiniging en scrub helpen de huid om herstellende gezichtsverzorgingsoliën
en -maskers te absorberen om de teint diep te hydrateren en te kalmeren. Stoom
helpt om de huid te openen, te zuiveren en te verzachten. De behandeling wordt
afgerond met een vacuümextractieproces.
60 minuten 80,90 minuten 120,Galvanic facial lift
Krachtige maar zachte vibraties om ageLOC huidproducten diep in uw huid te
brengen voor opmerkelijke resultaten. Deze behandeling pakt de oorzaken van
huidveroudering aan en maakt de huid gladder; de huid krijgt meer contouren en
ziet er steviger uit.
80 minuten 140,Deep cleansing facial
De dieptereiniging van de teint en complete detox van de huid. Deze
diepreinigende gezichtsbehandeling decongestiveert de huid, maakt overuren om
verstopte poriën te helpen elimineren, versnelt snel huidherstel en neutraliseert
onzuiverheden. Snelwerkende ingrediënten verminderen de gevoeligheid en
bieden langdurige bescherming tegen de schadelijke effecten van dagelijkse
vervuiling, waardoor de huid zichtbaar helder en schoon wordt.
60 minuten 110,-

Lichaamstherapieën
Hot stone therapy
Vulkanische basaltstenen worden op de belangrijkste energiepunten van het
lichaam geplaatst. De hot stone massage neemt spanningen weg, verhoogt en
activeert de bloedstroom naar het spierweefsel en het lymfesysteem. Een ideale
verlichting van stress.
60 minuten 115,Balancing back wrap
Herstel het evenwicht, de helderheid en de glans van uw huid. Verwen uw rug
met een dieptereiniging, scrub en pakking met natuurlijke ingrediënten om
onzuiverheden te verwijderen, en voed de huid vervolgens met de perfecte balans
van hydratatie.
75 minuten 130,Duo balancing back wrap
Voor 2 mensen
Herstel het evenwicht, de helderheid en de glans van uw huid. Verwen uw rug
met een dieptereiniging, scrub en pakking met natuurlijke ingrediënten om
onzuiverheden te verwijderen, en voed de huid vervolgens met de perfecte balans
van hydratatie.
80 minuten 180,Aromatherapie
Deze behandeling is ontworpen om verlichting te bieden voor vermoeide, pijnlijke
spieren en overbelaste handen en voeten met gemengde essentiële oliën. Er zijn
vele voordelen van Aromatherapie behandeling, afhankelijk van de essentiële olie
die u gebruikt. Naast de kalmerende en helende voordelen.
45 minuten 95,60 minuten 125,-

Handen & Voeten behandeling
Revitaliserende Hand & Voeten Behandeling
De juiste oplossing voor actieve voeten en handen! Deze verzachtende
behandeling bestaat uit een scrub van voeten en handen en een applicatie van
zijdezachte diep voedende crème om te herstellen, te beschermen en het comfort
te herstellen. Gevolgd door een ontspannende voetreflexologie om spanning en
stress weg te nemen.
75 minuten 110,-

