Live Authentic
Praktijk voor innerlijk en uiterlijk welzijn

Aromatherapeutische gelaatsbehandelingen
Met de 100% natuurlijke producten van Enfleur.
Inclusief epileren wenkbrauwen/ bovenlip indien gewenst

Het doel van onze Aromatherapeutische gelaatsbehandelingen is de balans van uw huid te herstellen
en u helemaal tot rust te brengen.
Op basis van uw behoeften (lichaam en geest) zullen we een gelaatsverzorging samenstellen
met voor u gepersonaliseerde werkstoffen en essentiële oliën.
Hoe meer tijd u neemt voor uzelf,
hoe langer u kan genieten van de verschillende massagetechnieken en natuurlijke werkstoffen.

Aroma pure gelaatsbehandeling (60min) – 55 euro

Een weldadige verzorging voor de huid die innerlijke warmte en rust brengt.

Aroma gold gelaatsbehandeling (90 min) -75 euro
Een bijzonder herstellende en hydraterende verzorging. Brengt lichamelijke en geestelijke balans.

Aroma detox gelaatsbehandeling met Japanse kobido gelaatsmassage
(75 min) - 82 euro

Zorgt voor een stralende huid, maar harmoniseert uw ook lichamelijk, emotioneel, mentaal en op spiritueel niveau.
In kuur de ideale natuurlijke facelift

Aromatherapeutische massages
Met 100% natuurlijke en warme oliën

Energetisch en intuitief met een geursensatie van aromatische oliën.
Elke massage is uniek.

Aroma voetreflexologie massage
(30 min) - 40 euro

Aroma massage
Rug, schouders, nek en hoofdhuid (1 u) - 55 euro
Volledige lichaam (1,5 u) - 75 euro
Kinderen tot 12 jaar (1 u) - 52 euro
Tijdens de zwangerschap (1 u) - 55 euro
We starten met een ontvangstgesprekje.
Deze energetische, intuïtieve massage met geursensatie bengt u helemaal tot rust en gaat de huid diep
voeden. De 100% natuurlijke en krachtige plantenoliën worden gemengd op maat op basis van uw
behoeften. Tijdens de zwangerschap zorgen we voor extra comfort en passen we de oliën aan.

Live Authentic
Praktijk voor innerlijk en uiterlijk welzijn
Lomi lomi massage
Volledige lichaam (2 u) - 110 euro
We starten met een ontvangstgesprekje.
Een krachtige, intuïtieve massage met aromatische olie die een diepe uitwerking heeft op het lichaam.
Een helende en energetische Hawaiiaanse lichaamsmassage met warme olie.

Aroma deep tissue dsr massage
Rug, schouders, nek en hoofdhuid (1 u) - 60 euro
We starten met een ontvangstgesprekje.
DSR is een wetenschappelijke onderbouwde, krachtige massagetechniek. Het is een natuurgeneeskundige dieptemassage
op basis van de reflectorische werking vanuit de huidsegmenten (dermatomen) op het hele organisme.

Aroma Stone massage
Rug, schouders, nek en hoofdhuid (1 u) - 55 euro
Volledige lichaam (1,5 u) - 90 euro
Een rustgevende geursensatie met de unieke combinatie van warme minerale stenen en basaltstenen met daarbij
aromatische oliën. Met de helende energetische werking van de minerale stenen.
De 100% natuurlijke plantenoliën worden gemengd op maat op basis van uw behoeften.

Sabbatical journey
Combineer 3 of meer behandelingen op 1 dag als een arrangement en ontvang een korting van
10% en een hapje en een drankje. Contacteer ons voor de voorwaarden.

Natuurgeneeskundige behandelingen
Natuurgeneeskunde geneest en versterkt op natuurlijke
wijze je zelf genezend vermogen.

Coaching sessie (60 min) – 55 euro
Coaching sessie + massage/ healing (3u ) – 145 euro

Behandelingen zijn enkel mogelijk na afspraak.
* Gelieve 24u op voorhand te verwittigen, indien u niet aanwezig kunt zijn op de afspraak.
Indien niet, zie ik mij helaas genoodzaakt het min. tarief van €40 aan te rekenen.
Er is meestal een wachttijd bij het boeken van uw behandeling, gelieve daar mee rekening te houden.

