
Beauty & 
Wellness
[ pure ontspanning ]



Huidverzorging

De conditie van uw huid is  niet altijd hetzelfde, 

daarom bieden wij bij iedere behandeling een 

brede keuze aan verzorgingsproducten die op 

de conditie van de huid worden aangepast.

[ Face Basis Treatment ]
 50 min | € 51,00

Geniet van een rustgevende gezichtsbehandeling. 

Deze verfrissende treatment is een reinigende 

en verzorgende behandeling. Na de behandeling 

zal de huid fris en schoon aanvoelen.

> Tranquillity welkomstritueel

> Analyse van de huidconditie

>  Reiniging

> Peeling

> Onzuiverheden verwijderen

> Gezichts-, nek- en decolletémassage 

> Masker

> Handmassage

> Afsluitend een dag- of nachtverzorging

Optioneel bij te boeken: € 10,25 per behandeling

>  Couperose behandeling bij een dunne, gevoelige 

huid, voor vermindering van rode adertjes

  >  Anti aging, peel off mask geeft een 

verstevigend en liftend effect

>  Behandeling bij overmatige talgproductie 

>  Eye suprême behandeling (oogmasker) 

bij vermoeide ogen, donkere kringen, 

vochtwallen, lijntjes rond de ogen

Face
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[ Acne behandeling ]
 45 min | € 45,75

Met een intensieve huidbehandeling kunt 

u veel problemen zoals acne verhelpen en 

voorkomen. Uw huid ademt beter en oogt 

een stuk rustiger na de behandeling.

> Tranquillity welkomstritueel

>  Reiniging

> Dieptereiniging

> Onzuiverheden verwijderen 

> Masker

> Afsluitend een dag- of nachtverzorging

> Advies voor verzorging van de huid

  5 Acnebehandelingen voor € 182,50

[ Quick Facial ]
 30 min | € 36,00

Een korte, maar zeer goed reinigende en verzorgende 

behandeling. Ideaal wanneer u iets minder tijd heeft.

> Tranquillity welkomstritueel

>  Reiniging

> Peeling

> Onzuiverheden verwijderen

> Gezichtsmassage of masker

> Afsluitend een dag- of nachtverzorging

Pure ontspanning
 Bij Beautysalon Beerze Bulten werken wij met het 
Italiaanse topmerk [ comfort zone ]. De kracht van
[ comfort zone ]  is dat het gericht is op beleving, 
u zult een bezoek aan de salon dan ook als 
uniek ervaren. We werken met heerlijke geuren, 
ontspannende muziek en een behandeling vol 
aandacht en zorg. De producten bestaan uit de 
beste ingrediënten van natuurlijke oorsprong.



Huidverbetering

Vanuit [ comfort zone ] bieden wij de Sublime 

Skin lijn. Een baanbrekende aanpak om het 

verlies aan volume, verslapping, diepe rimpels 

en het gebrek aan helderheid te bestrijden en 

de huid haar schoonheid terug te geven.

[ Sublime Skin Double Peel ]
 50 min | € 61,75

Deze behandeling vermindert zichtbaar de 

eerste tekeningen van huidveroudering. Het 

maakt de huid stevig en vermindert fijne 

lijntjes. Geschikt voor alle huidcondities.

> Tranquillity welkomstritueel

>  Reiniging

> Double peel op basis van glycolzuur,

 melkzuur en citroenzuur

> Tijdens de peeling ontvangt u een arm-, hand-, of

 hoofdhuidmassage 

> Onzuiverheden verwijderen

> Afsluitend een dag- of nachtverzorging

 De huid is optimaal gehydrateerd en

 glanst mooi

[ Sublime Skin Active Lift ]
 60 min | € 80,00

Een anti-aging, verstevigende en liftende 

behandeling voor gelaat en hals. In combinatie 

met de specifieke ‘Active Lift’ massage herstelt 

deze behandeling het volume van de huid. 

De gerichte werking en doeltreffendheid 

worden behaald door het zogenaamde peel-

off mask. Geschikt voor alle huidcondities.

> Tranquillity welkomstritueel

>  Reiniging

> Onzuiverheden verwijderen

> Dieptereiniging

> Sublime Skin “peel-off mask”

> Tijdens het masker ontvangt u een arm-, hand-, of

 hoofdhuidmassage

> Sublime Skin ‘Active Lift’ massage

> Afsluitend een dag- of nachtverzorging

[ Eye Zone Refresh ] + 
[ Anti-Age Behandeling ] +
€ 10,25 

Een speiale behandeling voor het delicate gebied 

rondom de ogen. Het reduceert zwellingen en 

donkere kringen en verzacht fijne lijntjes en rimpels.

(Alleen i.c.m. gezichtsbehandeling te boeken)

[ Sublime Skin De Luxe Lift ]
 75 min | € 95,00

Een exclusieve behandeling die de huid verstevigt 

en lift. De specifieke active lift massage stimuleert 

de cel vernieuwing (waardoor de producten 

beter worden opgenomen) en geeft de huid meer 

volume. Geschikt voor alle huidcondities.

> Tranquillity welkomstritueel

>  Reiniging

> Onzuiverheden verwijderen

> Sublime Skin “double peel”

> Tijdens de behandeling ontvangt u een arm- of

 handmassage

> Sublime Skin “peel-off mask”

> Tijdens het masker ontvangt u een

 hoofdhuidmassage 

> Sublime Skin ‘Active Lift’ massage

> Afsluitend een dag- of nachtverzorging

Als we ouder worden verandert onze 
huid. Dit leidt tot vermindering van 

volume en ontstaan van rimpels

Tip
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Diepgaande vernieuwing  
van de huid en liftend effect  

van binnenuit

Face Face



Man Space

Kijk voor het  
speciale mannen 

arrangement op onze 
arrangementenpagina

Tip

We onderscheiden voor mannen de 

volgende gelaatsbehandelingen:

[ Man Space Quick Facial ]
 30 min | € 36,00

Snel, makkelijk en effectief. Dat is 

de Man Space Quick Facial.

> Tranquillity welkomstritueel

>  Reiniging

> Peeling

> Onzuiverheden verwijderen

> Gezichtsmassage

> Afsluitend een dag- of nachtverzorging

[ Man Space Gelaatsbehandeling ]
 50 min | € 51,50

Een gezichtsbehandeling gericht op het 

zuiveren en verzorgen. Daarnaast heeft 

het een zeer ontspannende werking.

> Tranquillity welkomstritueel

>  Reiniging

> Peeling

> Onzuiverheden verwijderen

> Wenkbrauwen bijwerken

> Gelaats-, nek- en schoudermassage

> Afsluitend een dag- of nachtverzorging
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Man Space
De huid van de man is anders qua structuur, 
gevoeligheid en talgproductie. Daarom bieden wij 
gezichtsbehandelingen speciaal voor mannen.



Body

[ Hot Stone Massage ]
Een exclusieve massage met de therapeutische 

warmte van basaltstenen en de diepe werking 

van de olie. De massage creëert een verbeterde 

bloedcirculatie en biedt een ontspannende 

werking op de spieren, lichaam en geest.

> Half body  25 min | € 36,00

> Full body  55 min |   € 61,75

[ Ontspanningsmassage ]
Een traditionele ontspanningsmassage met als doel los 

komen van de dagelijkse stress. De lange strijkingen en 

warme oliën helpen u te ontspannen en voeden uw huid. 

Uw lichaam en geest worden weer in balans gebracht.

> Half body  25 min | € 36,00

> Full body  55 min |   € 61,75

> Full body en Face  70 min | € 75,00

[ Combi Massage ]
Een combinatie van de exclusieve Hot Stone Massage 

en de traditionele ontspanningsmassage waarbij de 

focus wordt gelegd op de nek, rug en schouders.

> Half body  45 min | € 45,00

[ Zwangerschapsmassage ]
Tijdens de zwangerschap verandert het lichaam 

voortdurend en dit kan de nodige energie 

vergen. Daarom bieden wij deze bijzondere 

massage speciaal voor aanstaande moeders.

De behandeling is te boeken vanaf de twaalfde 

week van de zwangerschap tot aan drie 

weken voor de uitgerekende datum.

> Half body  25 min | € 40,75

> Full body  55 min | € 64,25

Extra aandacht en  
ontspanning tijdens een  

bijzondere periode
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Body
Een lichaamsbehandeling staat garant voor een 
heerlijk ontspannen gevoel. Iedereen heeft 
wel eens last van vermoeide spieren, pijnlijke 
gewrichten of een druk dagelijks bestaan. Wij 
bieden u heerlijke behandelingen om uw lichaam 
weer nieuwe energie te geven.



BodyBody

[ Cupping Massage ]
 25 min | € 40,75

 55 min | € 64,25

Cupping is een bijzondere massagetechniek waarbij op 

een intensieve manier de spanning wordt weggehaald 

bij spierknopen. Rondom de pijnlijke spier wordt 

zowel huid als bindweefsel stevig gestimuleerd door 

het vacuüm aanbrengen en bewegen van de cup.

Cupping werkt zeer ontspannend en geeft verlichting bij:

> Rug- en schouderklachten

> Lage rugpijn

> Hoofdpijn, mirgraine en duizeligheid

> Chronische pijnklachten zoals stress en overbelasting

> Pijnlijke spieren

> Cellulitis klachten

[ Himalaya Salt Treatment ]
 60 min | € 71,50

Deze heerlijke full body massage met verwarmde 

zoutstenen verlicht spierpijn en andere 

pijnklachten. Daarnaast creëert het een detox-

effect en verbetert het de stofwisseling.

> Tranquillity welkomstritueel

>  Face behandeling: reiniging van het gelaat, 

aanbrengen van het gezichtsmasker

>  Himalaya Salt massage; een full body 

massage met verwarmde zoutstenen

>  Himalaya Salt Bodyscrub massage: een 

lichaamspakking bestaande uit een heerlijke 

olie vermengd met de geneeskrachtige 

werking van het Himalaya zout

>  Himalaya Salt Body Wrap: door middel van een 

cocooning wrap wordt uw lichaam compleet ingepakt

>  Face Massage: uitgebreide massage van gezicht, 

hoofdhuid, decolleté, nek en schouders

>  D-age bodycream: uw lichaam krijgt een 

zachte, elastische huid door de heerlijke D-age 

bodycream, die masserend wordt aangebracht.

Ervaar ontspanning, 
ontgifting en warmte  

op z’n best...

Inclusief zoutgrot
77,00 euroTip

[ LomiLomi Massage ]
 45 min | € 45,75

 75 min | € 71,50

Ervaar deze bijzondere Hawaiiaanse massage waar 

ontspanning centraal staat. Tijdens de massage 

wordt er gewerkt met de onderarmen en de 

vloeiende bewegingen zorgen voor een nieuwe 

energiestroom. De LomiLomi massage helpt fysieke, 

emotionele en mentale stress los te laten.

[ Stressless Massage ]
 50 min | € 64,25

Een massage die werkt op drie zintuigen, waardoor 

de behandeling zorgt voor diepe ontspanning en 

een betere nachtrust en diepere slaap. De synergie 

van een unieke samenstelling van etherische oliën, 

muziek, verschillende massagetechnieken en 

hetgebruik van zachte brushes brengen lichaam 

en geest in een rustige, vredige toestand.

[ Fruity Peel Massage ]
 45 min | € 45,00

Een verkwikkende lichaamsscrub op basis van 

fruitextracten en jojobabolletjes. De scrub wordt met 

roterende bewegingen aangebracht. Het resultaat is 

onder andere een zijdezachte huid en vermindering van 

een schilferige huid. De behandeling wordt afgesloten 

met een D-age bodycream op basis van sinaasappel.
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Wimpers en wenkbrauwen

Wenkbrauwen epileren 9,75

Wenkbrauwen verven 9,75

Wenkbrauwen epileren en verven 15,50

Wimpers verven 9,75

Wimpers en wenkbrauwen verven 15,50

Harsen

Bovenlip of kin 9,75

Bovenlip en kin 15,50

Onder- of bovenbenen 20,50

Onder- en bovenbenen 36,00

Oksels 15,50

Bikinilijn 15,50

Rug 20,50

Borst 15,50

Handverzorging manicure

Handverzorging 18,00

>  Het vijlen van de nagels en verzorging van nagelriemen 

>  Peeling om de dode huidcellen te verwijderen

>  Handmassage met een verzorgende crème

Nagels lakken van handen of voeten 7,75

Gellak nagels van handen of voeten 25,75

Beauty
Naast het epileren en verven van de wenkbrauwen 
kunt u bij ons ook terecht voor verschillende 
hars-behandelingen of een heerlijke Lushly. Deze 
behandelingen kunnen natuurlijk geboekt worden 
in combinatie met een gezichtsbehandeling of een 
massage.

Beauty

Lushly

Hand Lushly  15 min | € 11,25

De handen en armen worden heerlijk gescrubd met een 

fruity peel scrub en daarna  gemasseerd. Deze exclusieve 

behandeling is vernieuwend, voedend en geeft een 

aangenaam verfrissend gevoel.

Voet Lushly  15 min | € 18,50

> Het reinigen van de voeten met een cleansing oil

> Een scrubmassage met fruity peel scrub

> Een voetmassage met Lushly footcream 

Hand en Voet Lushly - Combi                  30 min | € 25,00

Voetverzorging pedicure

Pedicure basis behandeling € 23,00

>  Knippen en vijlen van de nagels | Verzorgen van de 

nagelriemen | Massage met een verzorgende crème

Pedicure plus behandeling € 31,00

Als basis behandeling met extra

>  Eelt verwijderen | Ingegroeide teennagels behandelen 

| Behandelen kloven | Likdoorns verwijderen

Lushly is een exclusieve,
hydraterende en verfrissende 

behandeling voor handen en voeten
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Alle arrangementen zijn  
geschikt als duo-behandeling.  

Samen heerlijk genieten!

ArrangementenArrangementen

[ Aanstaande moeder Arrangement ]
 45 min | € 51,25

> Ontvangst met koffie of thee

> Tranquillity welkomstritueel

> Voet Lushly; uw voeten worden gescrubd

 en gemasseerd

> Zwangerschapsmassage; u wordt op

 speciale wijze gemasseerd zodat de extra

 spanning die op uw nek, schouder en rug

 staat vermindert

[ Face Arrangement ]
 50 min | € 56,50

> Ontvangst met koffie of thee

> Tranquillity welkomstritueel

> Gelaatsbehandeling met onder andere

 huidanalyse, reiniging, peeling, masker

 en dagcreme

> Half body Hot Stone- of Ontspanningsmassage

[ Speciaal mannen Arrangement ]
 50 min | € 56,50

> Ontvangst met koffie of thee

> Tranquillity welkomstritueel

> Reiniging

> Peeling

> Massage van uw huid + dagverzorging

> Half body Hot Stone- of Ontspanningsmassage

[ Duo Arrangement ]
 Voor 2 personen | € 56,50 per persoon

> Ontvangst met koffie of thee

> Tranquillity welkomstritueel

> Quick Facial gelaatsbehandeling

 of Half body Hot Stone massage

> Zoutgrotsessie

> Zonnebanksessie (2 muntjes per persoon)

> High Tea voor 2 personen of plankje met

 onder andere kaas en hartige hapjes

[ Lichaams Verwen Arrangement ]
 60 min | € 66,50

> Ontvangst met koffie of thee

> Tranquillity welkomstritueel

> Half body Hot Stone massage

> Gelaat- en hoofdhuidmassage

> Hand en Voet Lushly Combi; uw handen

 en voeten worden op een speciale manier

 gereinigd, gescrubd en gemasseerd

[ Spend a little time Arrangement ]
 90 min | € 77,00

> Ontvangst met koffie of thee

> Tranquillity welkomstritueel

> Een Face Basis Treatment voor de vrouw,

 afgestemd op de conditie van uw huid of

 een Man Space gelaatsbehandeling voor

 de man

> Half body Hot Stone massage

> Hand Lushly; uw handen worden gescrubd

 en gemasseerd

15

Geef een bon voor onze 
Beautysalon cadeau!

Tip
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Beauty for KidsSauna Arrangementen

[ Duo Sauna Arrangement ]
 Voor 2 personen  |  € 69,50 per persoon

> Ontvangst met koffie of thee

> Tranquillity welkomstritueel

> Privé sauna gedurende twee uur

> Half body massage naar keuze:

 - Hot Stone massage

 - Ontspanningsmassage

 - Cupping massage

> Zoutgrotsessie

Maakt u geen gebruik van Privé sauna, maar reserveert u 
binnen de reguliere openingstijden, dan ontvangt u
€ 15,00 korting per persoon, u betaalt dus € 54,50 p.p.

[ Vrienden Relax Arrangement ]
 Vanaf 2 personen  |  € 97,75 per persoon

> Ontvangst met koffie of thee

> Tranquillity welkomstritueel

> Privé sauna gedurende twee uur

> Full body massage naar keuze:

 - Hot Stone massage

 - Ontspanningsmassage

 - Cupping massage

 - Face Basis Treatment

> Zoutgrotsessie

> Wellness lunch

Maakt u geen gebruik van Privé sauna, maar reserveert u 
binnen de reguliere openingstijden, dan ontvangt u
€ 15,00 korting per persoon, u betaalt dus € 82,75 p.p.

[ Prinsessen en prinsen behandeling ]
 25 min | € 20,50

Voor meisjes en jongens van 6 t/m 14 jaar.

> Ontvangst met een drankje en iets lekkers

Voor de prinsessen:

> Een Hand Lushly

>  Lakken van de nagels

> Prinsessen make-up

Voor de prinsen:

> Een Arm Lushly

> Prinsenmassage

> Als afsluiter brengen we wat

 gekleurde gel aan in het haar

[ Young Treatment ]
 25 min | € 28,25

Voor de jonge en onzuivere huid van 

jongens en meisjes tot 18 jaar.

> De huid wordt gereinigd en gescrubd,

 onzuiverheden worden verwijderd

> Ter afsluiting een dag- of nachtverzorging

 en een huidadvies

Tip: Geen last van onzuiverheden, dan 

is de Quick Facial ook geschikt.

[ Beauty Party Kinderfeestje ]
 120 min |  Vanaf 6 personen | € 12,75

Voor meisjes van 8 tot 14 jaar.

> Ontvangst met een drankje en iets lekkers

> Uitleg over de huid

> Aan de slag met verzorgingsproducten

> Het aanleren van een handmassage

> Aanbrengen van make-up

> Afsluitend: friet of een pannenkoek

[ Himalaya Salt arrangement de Luxe ]
 Vanaf 2 personen  |  € 120,00 per persoon

> Ontvangst met koffie of thee

> Privé sauna gedurende twee uur

> Face Basis Treatment; reiniging van het

 gelaat, gezichts-, nek- en decolletémassage en

 aanbrengen van het gezichtsmasker

>  Himalaya Salt Massage; een full body 

massage met verwarmde zoutstenen

>  Himalaya Salt Bodyscrub massage: een

 lichaamspakking bestaande uit een

 heerlijke olie vermengd met de genees-

 krachtige werking van het Himalaya zout

>  Himalaya Salt Body Wrap: door middel

 van een cocooning wrap wordt uw

 lichaam compleet ingepakt

>  D-age bodycream: uw lichaam krijgt een

 zachte, elastische huid door de heerlijke

 D-age bodycream, die masserend wordt

 aangebracht.

> Zoutgrotsessie

> Zonnebanksessie (2 muntjes per persoon)

> Wellness lunch

Maakt u geen gebruik van Privé sauna, maar reserveert u 
binnen de reguliere openingstijden, dan ontvangt u
€ 15,00 korting per persoon, u betaalt dus € 105,00 p.p.
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Fitness 
Bewegen is belangrijk voor lichaam en geest. Bij ons 

vindt u de rust en ruimte om samen met een coach of 

in een groep te werken aan de een betere conditie, een 

beter figuur of uw algehele fitheid. Wij werken met 

fitnessapparatuur van Technogym en de groepslessen 

worden verzorgd door professionele instructeurs.

Sauna’s
In onze rustgevende saunaruimtes kunt u genieten van 

diverse sauna’s. We hebben een Finse sauna, een bio 

sauna, een infraroodsauna en een stoomcabine. 

Wilt u ongestoord genieten van onze sauna, dan kunt 

u de sauna geheel voor uzelf of met meerdere mensen 

afhuren. Vraag ook naar onze speciale sauna-arrange-

menten en de badkledingdagen. 

Zwemmen & Fitness Zoutgrot & Sauna’s

Zoutgrot 
De zoutgrot van Beerze Bulten biedt een unieke 

ervaring. De zoutgrot is opgebouwd uit zoutblokken 

uit het Himalayagebergte. Dit oeroude mineraal is 

ontstaan uit verdamping van zeeën en bevat nog al 

zijn oorspronke lijke elementen. Een zoutgrotsessie 

duurt 45 minuten en heeft naast een ontspannende 

werking, ook een medici nale werking. 

Een unieke zwembeleving  
voor jong en oud!

De sfeer en de werking van het zout 
zorgen voor een bijzondere beleving

Tussen de saunagangen door kunt  
u relaxen bij de open haard  

of op het dakterras

Bewegen is belangrijk  
voor lichaam en geest
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Zwemparadijs
Het binnen- en buitenbad met vele tropische 

attracties biedt naast speelplezier voor de kinderen 

ook de mogelijkheid om baantjes te zwemmen. 

Daarna kun je plaatsnemen in het speciale 

wellnessgedeelte van het zwembad met sproeiers 

en massagestralen om heerlijk te ontspannen.



Openingstijden

Beautysalon

Op reservering, ook mogelijk in de 

avonden en weekenden.

Sauna

Dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur. Op reservering.

Verplichte badkledingdagen:

> Iedere woensdag: gehele dag

> Iedere vrijdag; van 10.00 tot 16.00 uur

> Iedere eerste zaterdag van de maand: gehele dag

Zoutgrot

Dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur. Op reservering.

Fitness

Dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij:

Receptie Spa, Wellness & Fun

Dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur.

Afspraken welke binnen 48 uur voor aanvang geannuleerd worden, 
dienen in rekening gebracht te worden. Wij vragen hiervoor begrip.

 Prijzen en openingstijden zijn onder voorbehoud.  Uitzonderingen
kunnen voorkomen. Zie onze website voor de meest actuele prijzen
en openingstijden.

Kampweg 1, 7736 PK Beerze

T 0523 - 251 398

E swf@beerzebulten.nl

W www.beerzebulten.nl


