
T R E AT M E N T S
relax your mind, energize your body

S PA  E T I Q U E T T E

Reservaties
We raden u aan vooraf te boeken. Zo bent u zeker dat de 

behandeling op het door u gewenste tijdstip uitgevoerd kan 

worden. U kunt ons e-mailen via bspa@blanketop.nl of bellen 

via +31 117 39 20 40.

Uw afspraak
We vragen u vriendelijk om 10 minuten voor uw afspraak aan 

de receptie aanwezig te zijn. Water en tijdschrijften helpen uw 

wachttijd te veraangenamen. Indien u laat arriveert zullen we 

natuurlijk al het mogelijke doen om u de best mogelijke be-

handeling te geven, maar het is mogelijk dat die ingekort of 

aangepast moet worden in verband met andere boekingen.

Annuleren
Boekingen worden als bindend gezien. We begrijpen dat het 

annuleren van een afspraak soms niet te voorkomen is, maar

bij afzegging binnen 24u voor de behandeling moeten we u 

100% van het bedrag in rekening brengen.

Gezondheid
Wij vragen u om tijdens de reservatie gezondheidskwesties 

aan te geven die relevant zijn voor de behandeling, zoals 

bijvoorbeeld allergieën of verwondingen maar ook zwan-

gerschap. Dit is niet alleen belangrijk voor uw eigen welzijn 

maar ook zodat we, waar nodig, de behandeling kunnen 

aanpassen aan uw specifieke behoeftes.

Gasten
De spa en wellness is ook toegangkelijk voor wie niet in het 

hotel verblijft. We heten u graag welkom. Er zijn omkleedfaci-

liteiten aanwezig en we voorzien u van een badjas en hand-

doeken.

Voorafgaand aan uw behandeling
Kom naar uw afspraak in badjas of comfortabele kleding. Wij 

vragen u vriendelijk gedoucht te arriveren voor uw behandeling.

Spa area
De spa en wellness ruimte is toegankelijk voor personen vanaf 

16 jaar. Badkleding is verplicht.

MANICURE / PEDICURE

ULTIMATE LUXURY HAND TREATMENT 

BY SOTHYS  45min   € 65

i.c.m. extra hand-en arm massage  15min   € 15

Weldadige verzorging van uw handen, inclusief een peeling 

en  handmassage.

ULTIMATE LUXURY FOOT TREATMENT 

BY SOTHYS  60min   € 75 

i.c.m. extra voetmassage    15min   € 15

Luxe pedicure behandeling inclusief peeling en voetmas-

sage.

LAKKEN GELLAK   30min   € 30

AFWEKEN GELLAK  15min   € 10 

O P E N I N G S U R E N

B spa & wellness is dagelijks geopend.

Behandelingen  10u00 tot 19u00
Zwembad  8u00 tot 20u00
Sauna  13u00 tot 20u00
Gym  8u00 tot 20u00

U kunt reserveren bij de receptie
of via e-mail of telefoon.

C O N TA C T

Boulevard de Wielingen 1
4506 JH Cadzand-Bad 

telefoon 0031 117 39 20 40
e-mail bspa@blanketop.nl



INTENSIVE FACIAL TREATMENTS
BY SOTHYS

SECRETS DE SOTHYS  90min   € 150 
Deze zeer luxe behandeling van Sothys is een uitzonderlijke 

verzorging die aan alle wensen voldoet. Ontspanning, hy-

dratatie, verjonging, stevigheid en uitstraling. 4,5 jaar jon-

ger en stralender na slechts 1 behandeling.

HYDRA3HA  90min   € 110

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 hydra-

teer de huid met hydra3ha.

JEUNESSE  90min   € 120

Een intensieve huidverjongende behandeling gericht op 

het tegengaan van zichtbare tekenen van veroudering zoals 

rimpels en huidverslapping. Aan de hand van 5 hoofdetap-

pes en maar liefst 8 specifieke formules ervaart u doeltref-

fendheid van Sothys in combinatie met ontspanning en des-

kundige zorg voor een zichtbaar jongere huid.

DETOX ENERGIE  90min   € 120

Deze unieke huidverbeteringsbehandeling van de 

Détox-Energie serie geeft een natuurlijke boost van energie, 

zorgt voor een heldere teint en biedt weerstand tegen de in-

vloeden van omgevingsstress en vervuiling op de huid.  

De werkstoffen van biologische Ginseng, een extract van 
biologische vlierbessen en ontgiftende peptiden stellen de 

huid in staat zich te herstellen. Bij een kuur van drie behan-

delingen is het alsof de huid meer zuurstof heeft en beter kan 

ademen.

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  *€ 45

HARSEN

Harsen bovenlip OF kin  *€ 20

Harsen bovenlip EN kin  *€ 30

Harsen onderarmen, bikinilijn OF oksels  *€ 30

Harsen rug, boven- OF onderbenen  *€ 40

Harsen boven- EN onderbenen  *€ 50

* in combinatie met facial of body treatment  € 7.5 korting

FACIALS
BY SOTHYS

SOTHYS FLASH   30min   € 50 
Oppervlakte reiniging, peeling, masker, dag- of nachtver-

zorging.

SOTHYS RELAX  60min   € 80  
Oppervlakte reiniging, epilatie wenkbrauwen, peeling, 

onzuiverheden verwijderen, gelaats- en hoofdmassage, 

masker, serum, oog- en dag- of nachtverzorging.

SOINS DE SAISON  60min   € 80 
(Mogelijk in duo. Zonder epilaties.)

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   € 80 
Een beschermende, kalmerende en balancerende behan-

deling 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 behande-

ling die ervoor zorgt dat de huid minder reactief wordt.

SOTHYS HOMME  60min   € 90 
Deze huidverzorging met hoogwaardige producten zijn 

ontworpen voor de specifieke behoeftes van de mannen-

huid. Een intensieve anti-stress behandeling om de huid 

te zuiveren en de geest te ontspannen.

CONTOUR YEUX CRYO PRESCRIPTION JEUNESSE 

  45min   € 60

 i.c.m. 25min   € 45 
Deze nieuwe oogcontour behandeling is een totaaloplossing 

voor de tere huid rond de ogen. Een verzorging die gezwollen 

oogleden kalmeert en zorgt  dat de wallen en kringen minder 

zichtbaar worden. Het vermindert fijne lijntjes en beschermt 
tegen agressieve invloeden van buitenaf, zoals blauw licht. 

Voor een frisse, jongere en meer ontspannen uitstraling.  

Ideaal in combinatie met een totale gelaatsverzorging. 

OVALE PARFAIT  45min   € 55

 i.c.m. 25min   € 40 
Speciale behandeling voor versteviging van de kaakcon-

tour, hals en decolleté. Deze doeltreffende behandeling is 
perfect te combineren met de oogcontour behandeling of 

in combinatie met een totale gelaatsverzorging.

CONTOUR YEUX + OVALE PARFAIT  60min   € 85 

BODY TREATMENTS
BY SOTHYS

HANAKASUMI  60min   € 110

Een uniek op Japans geïnspireerd ritueel, waarbij speciale 

scrub tissues zorgen voor een heerlijk zachte huid, met ver-

volgens een ontspannende massage voor het hele lichaam. 

De uitgebreide voetmassage zorgt voor meer energie en 

gaat vermoeidheid tegen. Een inspirerend, verkwikkend 

en voedend ritueel met luchtige en zachte geurnoten van 

kersenbloesem en lotus.

SENSATIONS ORIENTALES  60min   € 110

Laat u betoveren door de aromatische geuren van Amber 

en Mirre. Een behandeling geïnspireerd op oude Oriëntaal-

se rituelen. Geniet van een heerlijke siroop, welke wordt 

ingemasseerd door middel van een scrubsteen. De Sensati-

ons Orientales wordt afgesloten met een massage, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een heerlijk geurende warme 

olie. Deze olie voedt en verbetert de huid.

LE SOIN EXCELLENCE

SECRETS DE SOTHYS  60min   € 130

 i.c.m. Secrets de Sothys facial 150min   € 260

Een uniek excellent ritueel voor het lichaam. Laat u on-

derdompelen in de geur van de Sothys roos en de porse-

lein bloem, gecombineerd met cyprus geurnoten.  

Na een lichaamsscrub met granité de gommage volgt een 

volledige, relaxerende, hydraterende én voedende lichaams- 

massage met een zijdezachte beurre de karité.

MASSAGES

RUG- NEK- SCHOUDERMASSAGE  25min   *€ 50

TOTAL BODY MASSAGE  50min   *€ 85 

TOTAL BODY MASSAGE  75min   *€ 110

(incl. gelaat + hoofdhuid) 

HOT STONE MASSAGE  50min   € 90

  75min   € 120

BAMBOE MASSAGE  35min   € 60

(Achterzijde lichaam)  

ZWANGERSCHAPSMASSAGE  60min   € 100

VOETMASSAGE  25min   € 50

HOOFD- EN GEZICHTSMASSAGE  25min   € 50

* inclusief etherische oliën € 5

BODY TREATMENTS
BY THALION

SCRUB & MASSAGE  60min   € 100 
Tijdens deze ontspannende exfoliatie worden eerst de 

dode huidcellen verwijderd en de bloedsomloop gestimu-

leerd. Vervolgens krijgt u een heerlijke massage van het 

lichaam.

SCRUB, PAKKING EN MASSAGE  90min   € 130 
Een lichaamspakking is een waar ritueel en een traktatie 

voor lichaam en huid. De producten zijn op basis van al-

lerlei werkzame bestanddelen van zeewier, algen en zee-

planten. We beginnen met een lichaamsscrub, gevolgd door 

een pakking waarbij u tijdens de inwerktijd kunt genie-

ten van een ontspannende hoofdhuidmassage. Afsluitend 

krijgt u een volledige lichaamsmassage met een massage-

product naar keuze. Maak vooraf uw keuze tussen een 

magnesium- of calciumpakking: 

· Magnesiumpakking: Draagt bij aan een gezonde geeste-

lijke balans, zeer goed bij een droge huid, eczeem of psori-

asis en vermindert tekenen van stress.  

· Calciumpakking: Helpt bij slapeloosheid of slaapproble-

men en het ondersteunt vitamine C bij de opbouw van colla-

geen en bindweefsel. Bij calciumgebrek zijn de meest 

voorkomende symptomen spierpijn, spierkrampen en bot- 

ontkalking.  

DETOX, SCRUB, PAKKING 

EN MASSAGE  90min   € 140 
De combinatie van een zuiverende scrub, een specifieke 
massage en pakking welke vocht afdrijvend werken en circu-
latieproblemen bestrijden. Tijdens de pakking krijgt u een 
verkwikkende voetmassage. Deze behandeling bevordert de 
eliminatie van gifstoffen, is energie opwekkend en verfijnt 
de lichaamsvorm. 


