INTENSIVE FACIAL TREATMENTS

FACIALS

BY SOTHYS

BY SOTHYS

SOTHYS FLASH

30min

€ 50

Oppervlakte reiniging, peeling, masker, dag- of nachtverzorging.
SOTHYS RELAX

60min

€ 75

Oppervlakte reiniging, epilatie wenkbrauwen, peeling,
onzuiverheden verwijderen, gelaats- en hoofdmassage,
masker, serum, oog- en dag- of nachtverzorging.
SOINS DE SAISON

60min

€ 75

Twee keer per jaar wordt er een nieuwe seizoensbehandeling
geïntroduceerd. Deze behandeling is een extra voedende
behandeling voor de huid met geuren die de zintuigen
prikkelen. Een fijne behandeling voor een zacht en fris uitziende huid.
EAU THERMALE SPA

60min

€ 75

Een beschermende, kalmerende en balancerende behandeling speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid. Deze
behandeling is op basis van mineraalwater uit Spa. Het
water heeft een unieke, zuivere en constante samenstelling
die zorgt voor extra bescherming. Een complete behandeling die ervoor zorgt dat de huid minder reactief wordt.
SOTHYS HOMME

60min

€ 85

Deze huidverzorging met hoogwaardige producten zijn
ontworpen voor de specifieke behoeftes van de mannenhuid. Een intensieve anti-stress behandeling om de huid te
zuiveren en de geest te ontspannen.
CONTOUR DES YEUX

45min
i.c.m. 25min

€ 55
€ 40

Een totaaloplossing voor de tere huid rond de ogen. Een
verzorging die gezwollen oogleden kalmeert en de oogcontour glad maakt. Voor een heerlijk fris en ontspannen
uitstraling. Ideaal in combinatie met een totale gelaatsverzorging.
OVALE PARFAIT

45min
i.c.m. 25min

€ 55
€ 40

Speciale behandeling voor versteviging van de kaakcontour, hals en decolleté. Deze doeltreffende behandeling is
perfect te combineren met de oogcontour behandeling of
in combinatie met een totale gelaatsverzorging.

SECRETS DE SOTHYS

90min

€ 150

Deze zeer luxe behandeling van Sothys is een uitzonderlijke
verzorging die aan alle wensen voldoet. Ontspanning, hydratatie, verjonging, stevigheid en uitstraling. 4,5 jaar jonger en stralender na slechts 1 behandeling.
HYDRA3HA

90min

€ 100

Een intensieve hydraterende instituut behandeling, speciaal
ontwikkeld voor de hydratatiebehoefte van de huid. Dit
komt door het driedubbele hyaluronzuur en boleetextract
1055. Voorkom de tekenen van huidveroudering en hydrateer de huid met hydra3ha.
JEUNESSE

90min

€ 110

Een intensieve huidverjongende behandeling gericht op het
tegengaan van zichtbare tekenen van veroudering zoals
rimpels en huidverslapping. Aan de hand van 5 hoofdetappes en maar liefst 8 specifieke formules ervaart u doeltreffendheid van Sothys in combinatie met ontspanning en deskundige zorg voor een zichtbaar jongere huid.

ADDITIONAL TREATMENTS
EPILATIE EN/OF VERVEN

Wenkbrauwen epileren		 *€ 20
Verven wimpers of wenkbrauwen		 *€ 20
Verven wimpers en wenkbrauwen		 *€ 30
Verven en epileren wenkbrauwen		 *€ 35
Epileren en verven wimpers en
wenkbrauwen		
*€ 40
HARSEN
Harsen bovenlip of kin		
Harsen bovenlip en kin		
Harsen onderarmen, bikinilijn of oksels		
Harsen rug, boven- of onderbenen		
Harsen boven- en onderbenen		

*€ 20
*€ 20
*€ 30
*€ 40
*€ 50

* in combinatie met facial of body treatment € 7.5 korting

OPEN dagelijks van 10u00 tot 19u00
MEER INFO & RESERVATIES bij de receptie

0031 117 392040 – bspa@blanketop.nl
Bij annulatie binnen 24u wordt het bedrag van de gereserveerde
behandeling of massage in rekening gebracht.

BODY TREATMENTS

MASSAGES

BY SOTHYS

RUG- NEK- SCHOUDERMASSAGE

25min

€ 45

TOTAL BODY MASSAGE

50min

*€ 80

TOTAL BODY MASSAGE
(incl. gelaat + hoofdhuid)

75min

*€ 95

HOT STONE MASSAGE

25min

€ 45

HOT STONE MASSAGE

50min

€ 80

BAMBOE MASSAGE
(Achterzijde lichaam)

40min

€ 60

ZWANGERSCHAPSMASSAGE

60min

€ 95

VOETMASSAGE

25min

€ 45

HANAKASUMI

60min

€ 100

Een uniek op Japans geïnspireerd ritueel, waarbij speciale
scrub tissues zorgen voor een heerlijk zachte huid, met vervolgens een ontspannende massage voor het hele lichaam.
Er is extra aandacht voor de drukpunten van de voeten die
zorgen voor meer energie en waarmee de vermoeidheid
wordt tegengegaan. Een inspirerend, verkwikkend en voedend ritueel met luchtige en zachte geurnoten van kersenbloesem en lotus.
SENSATIONS ORIENTALES

60min

€ 100

* inclusief etherische oliën € 5

Laat u betoveren door de aromatische geuren van Amber en
Mirre. Een behandeling geïnspireerd op oude Oriëntaalse
rituelen. Geniet van een heerlijke siroop, welke wordt ingemasseerd door middel van een scrubsteen. De Sensations
Orientales wordt afgesloten met een massage, waarbij gebruik wordt gemaakt van een heerlijk geurende warme olie.
Deze olie voedt en verbetert de huid.

BODY TREATMENTS

MANICURE

BY THALION

HAPPY HANDS BY SOTHYS
SCRUB & MASSAGE

60min

€ 90

Tijdens deze ontspannende exfoliatie worden eerst de dode
huidcellen verwijderd en de bloedsomloop gestimuleerd.
Vervolgens krijgt u een heerlijke massage van het lichaam.
SCRUB, PAKKING EN MASSAGE

90min

€ 120

Een lichaamspakking is een waar ritueel en een traktatie
voor lichaam en huid. De producten zijn op basis van allerlei
werkzame bestanddelen van zeewier, algen en zeeplanten.
We beginnen met een lichaamsscrub gevolgd door een
pakking die u samen met uw schoonheidsspecialiste uitkiest.
Tijdens de inwerktijd van de pakking kunt u genieten van
een ontspannende hoofdhuidmassage, waardoor u lekker
kunt wegdromen. Als afsluiter hebben we een heerlijke
lichaamsmassage.

0031 117 392040 – bspa@blanketop.nl
Bij annulatie binnen 24u wordt het bedrag van de gereserveerde
behandeling of massage in rekening gebracht.

€ 65

Weldadige verzorging van uw handen, inclusief een peeling
en ontspannende handmassage.
ULTIMATE LUXURY HAND TREATMENT
BY SOTHYS
55min

€ 75

Weldadige verzorging van uw handen, inclusief een peeling,
handmassage en gelish lak voor een langdurig resultaat.

PEDICURE
HAPPY FEET BY SOTHYS

55min

€ 70

Pedicure behandeling inclusief voetenbad, peeling en
relaxerende voetmassage.
ULTIMATE LUXURY FOOT TREATMENT
BY SOTHYS

OPEN dagelijks van 10u00 tot 19u00
MEER INFO & RESERVATIES bij de receptie

45min

75min

€ 80

Pedicure behandeling inclusief voetenbad, peeling, massage
en gelish lak voor een langdurig resultaat.

