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Hamam  

 
Scrubbehandeling 
Een traditionele scrubbehandeling. Na met water 
begoten te zijn volgt een scrubbehandeling. Uw hele 
lichaam wordt met een traditionele scrubhandschoen 

gescrubd. Hierdoor worden de dode huidcellen 
verwijderd en opent de huid zich voor een diepe 
reiniging met zeep. 
 

Inzeping & Zeepmassage  
Het lichaam wordt overdekt met een grote wolk 
zeepschuim van traditionele Sultans Hamam zeep. Het 

lichaam wordt behoedzaam ingezeept met lichte 
massage, hierdoor wordt de zeep door de huid 
opgenomen. De licht strijkende bewegingen brengen 
een diepe ontspanning en verbeterde doorbloeding tot 
stand. Op deze manier wordt de huid diep gereinigd en 
gedesinfecteerd.  

 
Reiniging 
De zeepresten worden afgespoeld met water uit een 
hamambak en de haren worden daarna gewassen met 
een speciale shampoo op basis van olijfolie. 
 
Hieronder ziet u enkele van onze traditionele, oosterse 

Hamam behandelingen. Het ritueel sluit u af met het 

nuttigen van een verfrissende cocktail 
 
Hamam Standaard (30 min)  €29,50 
Traditionele scrubbehandeling, inzeping, zeepmassage 
 
Hamam Vitaal  (40 min)  €46,50 

Traditionele scrubbehandeling, inzeping,  
Zeepmassage, hoofdhuidmassage, daarna worden uw 
haren gewassen. 
 
Hamam Relax  (55 min)  €57,50 
Traditionele scrubbehandeling, inzeping, zeepmassage, 

gelaatsmasker, hoofdhuidmassage, daarna worden uw 
haren gewassen. 
 
Hamam Thermen  (70 min) €74,50 
Traditionele scrubbehandeling, inzeping, zeepmassage, 

olie lichaamsmassage, hoofdhuidmassage, daarna 
worden uw haren gewassen. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Gelaatsbehandelingen 
 

Tulp    (30 min) €29,50 
Reiniging, peeling, Epileren, masker & dagcrème. 
 

 

Iris    (45 min) €34,50 
Reiniging, peeling, epileren, gelaats-, decolleté- en 
nekmassage, masker & dagcrème. 
 

 

Narcis    (60 min) €44,50 
Reiniging, peeling, epileren, harsen bovenlip óf verven 
wenkbrauwen, onzuiverheden verwijderen, gelaats-, 
decolleté- en nekmassage, masker & dagcrème. 
 
 

Madelief    (90 min) €59,50 

Reiniging, peeling, epileren, harsen bovenlip & kin, 
verven wimpers en wenkbrauwen , onzuiverheden 
verwijderen, gelaats-, decolleté- en nekmassage, 
masker & dagcrème. Tijdens het masker geniet u van 
een ontspannende voet-, beenmassage. 

 

 

Speciaal voor de MAN! 
Gelaatsbehandeling Grande (45 min) €34,50 

Reiniging, peeling, eventueel epileren, gelaats-, 
decolleté- en nekmassage, masker & dagcrème. 
 
 
Epileren 
Wenkbrauwen     €   7,50 

 
Verven 
Wenkbrauwen     €   7,50 
Wimpers     €   7,50 
Wenkbrauwen en wimpers   € 13,50 
 
Verwijderen onzuiverheden   €12,50 

 
Make-up 
Dag- of Avondmake-up    € 17,50 
 

 
Tip! Ook leuk te combineren met onze Kids Wellness 
arrangementen. Zie onze site voor meer informatie. 

 
 

http://www.wellnessvital.nl/
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Hotstone massage  (40 min) €49,50 
De Hot Stone lichaamsmassage wordt gestart met een 
heerlijk Steam Towel Ritueel. De etherische olie (naar 
eigen keuze), waarmee gemasseerd wordt, zorgt voor 
een ontspannende geurbeleving. Vervolgens brengen 
wij u door warme olie en hot stones en intensieve 

massagegrepen in totale rust! De daarbij behorende 
muziek maakt deze behandeling tot een intensieve 
beleving. 

  
 
 
Aromasoul Body en Face  (90 min) €79,50 

Om optimale ontspanning te bereiken wordt de 
behandeling gestart met een heerlijk Steam Towel 
Ritueel. Daarna starten we met de lichaamsmassage, 
hierbij worden eerst de benen gemasseerd gevolgd 
door de rug-, nek-, en schouders. De massage olie 
werkt heerlijk ontspannend en geeft nieuwe vitale 
energie. De warmte die ontstaat door de verschillende 

intensieve massagegrepen dringt diep door tot in de 
spieren en botten en lost spanningen en vermoeidheid 
op. Vervolgens komt u totaal tot rust tijdens de 
gezichtsbehandeling: Reiniging, peeling, epileren, 
masker. Tijdens het masker geniet u van een relaxing 
voet/beenmassage.  

 
 
 
KOH Sensation  (40 min) €49,95  
De KOH Body Oil Sensation Kaars wordt aangestoken. 
Uw rughuid ondergaat eerst een reinigingsritueel met 
de weldadig romige KOH Sensation doucheschuim. 

Toegevoegde Soja olie en Rijst olie zijn rijk aan 
vitaminen en mineralen. De weldadigheid van het 
doucheschuim hydrateert en reinigt de huid. Een 
intensieve rugpeeling met KOH Body Scrub Sensation 
dat verrijkt is met mineraalrijk kristalzout uit de 
Himalaya heeft een sterk zuiverende werking. De KOH 
Body Oil Sensation Kaars is nu vloeibaar en wordt over 

uw rug gegoten! De vloeibare bodyolie wordt over uw 
huid verdeeld en door middel van een intensieve en 
ontspannende schouder-, rug- en nekmassage 

optimaal door uw huid opgenomen. De natuurlijke 
oliën hebben een verzorgende en hydraterende 
werking, houden de huid zacht en soepel en geven de 

huid een lichte, exotische en tedere geur.  
 
 

Harsbehandelingen 
Bovenlip       €7,50 

Kin         €7,50 
Bovenlip & kin     €13,50 
Armen      €19,50 
Oksels      €14,50 

Onderbenen     €19,50 
Bovenbenen     €18,50 
 

 
Massages 
Traditionele ontspannende massages:  
Lichaamsmassage    (30 min) €29,50  
Lichaamsmassage    (45 min) €47,50 
Lichaamsmassage    (60 min) €59,50 
Hoofdhuid- & oor massage  (15 min) €14,95 

Lomi Lomi lichaamsmassage   (45 min) €59,50 
 
Handverzorging Grande     €24,50 
► Nagels vijlen 
► Nagels polijsten 

► Nagelriem verzorging 
► Handcrème 

► Nagels lakken kleur naar keuze 

 
Voetverzorging Grande    €34,50 
► Voetenbad 
► Knippen en vijlen van nagels 
► Nagelriemverzorging en polijsten van nagels 

► Verwijderen van eelt met een vijl 
► Scrub: Verwijderen van dode huidcellen 
► Mask: Vocht herstellend en verkoelend masker 

► Voetmassage met een verzorgende crème  
► Nagels lakken kleur naar keuze 

 
Kids Wellness voor kids van 6 t/m 12 jaar 
► Ariël arrangement    (35 min) €17,50 

    Gelaatsbehandeling  
► Jasmin arrangement    (35 min) €24,50 

    Gelaatsbehandeling, make-up, handnagels lakken 
► Belle arrangement    (45 min) €24,50 

    Behandeling voor handen en voeten & nagels lakken 
► Boets arrangement    (25 min) €19,50 

    Hamam 
► Dora & Diego arrangement   (40 min) €29,50 

    Hamam 
► Zwieber arrangement   (35 min) €19,50 

    Voet/beenmassage & schouder/rugmassage 
 
Arrangementen: 
Op de website vindt u ook geheel verzorgde dag- of ½ 
dagarrangementen. Natuurlijk kunnen wij ook een arrangement 
op maat voor u samenstellen. 
 
Badkleding: 

Tijdens onze behandelingen is de keuze om badkleding te 
dragen aan U, het is niet verplicht maar mag altijd. In onze 
loungetuin is badkleding wel verplicht. 
 
Cadeaucheques: 
Heeft u heerlijk genoten en wilt u iemand anders ook laten 
genieten? Vraag naar de waarde cheques in de salon. 
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