WELKOM BIJ BIOTIFUL « SPA EN WELLNESS » !
Dit seizoen is een beetje speciaal en wij zijn verplicht het SPA gedeelte met de jacuzzi en
de sauna dit jaar dicht te houden.
Maar wij bieden u een ruim aanbod aan behandelingen, massages en formules om uw
batterijen op te laden en tijdens uw verblijf op La Roubine in topvorm te zijn.
Wij gebruiken hoofdzakelijk producten van het BIO merk OXALIA. OXALIA laat zich
inspireren door het recital van natuurelementen en vindt deze inspiratie in bloemen,
planten en mineralen om daar de actieve stoffen uit te halen die vocht inbrengende,
reinigende en anti-verouderingskwaliteiten hebben.

DE BEAUTY RUIMTE
Een ruime cabine waar Virginie u een compleet aanbod biedt aan lichaams- en
gezichtsbehandelingen, in een ontspannende en cosy omgeving. Voor alle
behandelingen en massages is de voorbereidingstijd niet in de aangegeven duur
inbegrepen. Wij verzoeken u 10 minuten tevoren aanwezig te zijn!

ONZE MASSAGES

zonder therapeutisch doel

Kies de duur die u wenst: 50 minuten (49€) of 80 minuten (75€)
RELAXANT
Californisch : Een massage met lange, langzame en soepele bewegingen waardoor
een diep gevoel van lichamelijke en geestelijke relaxatie wordt bereikt.
TONIQUE
Ayurvédique : Een energie gevende massage die het huidweefsel tonifieert en
gifstoffen elimineert. Uw energie wordt beter verdeeld.
SPORTIF
Deep tissu : Een diepe massage die spierpijn vermindert en spieren uit de knoop
haalt. Zorgt voor een sneller herstel.
MASSAGE VAN EEN OF MEERDERE ZONES (schouders, rug, hoofd etc.), 25 min. 29€

DE OXALIA GEZICHTSRITUELEN
Onze gezichtsrituelen bestaan in 3 tijdsduren :
25 minuten (29€), 50 minuten (49€) et 80 minuten (75€)
Tentation Fondante voor een frisse en stralende teint en een zachte, soepele,
uitgeruste en gehydrateerde huid... Voor de droge of gevoelige huid
Bambou, l’art de l’épure een behandeling die uw huid weer in balans brengt,
voor de jonge of futloze huid,
Cocoon lissant behandeling die veroudering van de huid tegengaat en de huid glad
maakt, de eerste rimpels vervagen
Jeunesse Bluffante Deze behandeling tonifieert, strijkt de gezichtslijnen glad,
herstructureert de huid … Het gezichtsovaal is duidelijker, de rimpels verdwijnen...Voor
de rijpe huid

ONZE OXALIA LICHAAMSRITUELEN
Petite fugue exfoliante
Gommage du corps sous forme de modelage, 25 minuten

29€

Concerto en Do….’s Mineur
Petite fugue exfoliante, gevolgd door een massage met 3 oliën, 50 minuten

49€

ONZE ESCAPADES
Kies de formule die bij u past, op een of meerder dagdelen te doen.
FORMULE HARMONIE
Petite Fugue, scrub, 25 minuten
Gezichtsbehandeling naar keuze, 50 minuten
Massage, 25 minuten

99€

FORMULE SYMPHONIE
Petite Fugue, scrub, 25 minuten
Gezichtsbehandeling naar keuze, 50 minuten
Massage naar keuze, 80 minuten

139€

FORMULE PRINCESSE (MEISJES – 12 JAAR)
Kleine rugmassage en nagellak op vingers en tenen, 50 minuten

49€

DE BEAUTY PAUZES
Kleinduimpje – voor meisjes tot 12 jaar: nagellak vingers en tenen

30€

Pedicure, scrub en voetmassage, 50 minuten

49€

Snelle manicure, nagellak, 30 minuten

29€

Manicure, scrub en handmassage, 50 minuten

49€

Semi-permanente nagellak aanbrengen of verwijderen, 50 minuten

49€

Pedicure, scrub en voetmassage en semi-permanente nagellak, 2 versch. dagen

79€

DE SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN
WIMPERS EN WENKBRAUWEN
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen

15€
8€
20€

HARSEN DAMES
Wenkbrauwen, bovenlip of kin
Oksels
Armen
Bikinilijn
Half integrale bikinlijn
Halve benen
Hele benen
Gezicht (bovenlip of kin en wenkbrauwen)
Lichaam (benen/bikini)
Lichaam (benen, bikini, oksels of armen)

9€
12€
13€
12€
19€
17€
24€
17€
37€
45€

HARSEN HEREN
Rug of torso
Oksels
2 zones

17€
17€
32€

Een verjaardag of een speciale gelegenheid?
Denk aan onze cadeaubon.
Reserveringen en informatie bij BIOTIFUL of bij de receptie.
Voor alle reserveringen uiterlijk één week voor aankomst per telefoon of email, bieden
wij een korting van 10% op alle behandelingen en massages
(niet te combineren met andere aanbiedingen)
Tijdens het hoogseizoen « Happy Hour » elke ochtend van 10u tot 13u:
10 % korting op alle behandelingen en massages
(niet geldig voor de SPA en niet te combineren met andere aanbiedingen).

