Totale ontspanning is ware luxe.
De Health & Spa van Landgoed Lauswolt biedt alles
wat u zich maar kunt wensen voor totale ontspanning.
Laat uw dagelijkse zorgen even los en begin de dag met
een duik in ons binnen- en buitenzwembad of kom na een
intensieve dag tot rust in onze sauna of Turks stoombad.
Ook voor schoonheidsbehandelingen en ontspannende
massages biedt Art of Beauty verscheidene mogelijkheden.
Of u nu kiest voor de French Haute-Cosmétique van Orlane,
voor een manicure of pedicure van O.P.I.,
een lichaamsmassage of een compleet arrangement,
ons team van beauty professionals laat u volledig tot rust
komen in een wereld van ultieme luxe.

Gezichtsbehandelingen
Anti-aging behandelingen met Orlane
De Anti-Aging behandelingen van Orlane bestaan uit een combinatie
van technieken voor een langdurige en diepgaande 'reset' van alle
vitale functies van de huid. Door het stimuleren van deze functies
hervindt de huid haar energie, waardoor deze er jeugdig, stralend en
gerevitaliseerd uitziet.

Hydratant

Anti-Fatigue

De intensief hydraterende
behandeling met
hyaluronzuur herstelt de
vochtbalans van de cellen
en verkwikt zelfs de meest
dorstige huid.

Wist sporen van
vermoeidheid en verhoogt
onmiddellijk het
energieniveau in de cellen.
De huid ziet er energiek,
zacht en stevig uit.

€99,00 - 60 min

€99,00 - 60 min

Supplement voor gezichtsbehandelingen
Collageenmasker
Toe te voegen aan uw Hydratant of Anti-Fatigue behandeling. Dit
liftende en verstevigende masker is doordrenkt met collageen en
geeft een spectaculair schoonheidsresultaat.
Het vermindert tekenen van stress en kalmeert de huid.
€30,00 - 30 min

Gezichtsbehandelingen
Premium anti-aging behandelingen met Orlane
De Premium Anti-Aging behandelingen staan voor pure luxe in het schoonheidsinstituut. De weldadige behandelingen
dompelen u onder in een bad van ontspanning en zijn tegelijkertijd ultra- effectief. De huid hervindt zowel haar
balans als haar jeugdigheid. Innovatie en doeltreffendheid smelten samen met luxe en effectiviteit.

B21 Extraordinaire

Crème Royale

Deze Youth Reset-treatment is een high
performance gezichtsbehandeling die de huidcellen
‘reset’. Strijkt de gelaatstrekken glad, verfijnt de
huidtextuur, verfrist de teint, vervaagt rimpeltjes,
heeft een liftend effect, anti-pigmentatie.
Inclusief het collageenmasker.
Deze complete gezichtsbehandeling zorgt voor een
gladde, stevige, heldere en jonger uitziende huid.

Geïnspireerd op de wonderen van de natuur. Het
combineert de uitzonderlijke anti-aging eigenschappen van
verse koninginnengelei en 24 karaat goud met een
innovatieve technologie. Koninklijke luxe!
Crème Royale is het koninklijke antwoord op de vraag om
het potentieel van de huid te beschermen. De huid krijgt
van binnenuit een jonger aanzien en ziet er gladder,
stralender en gerevitaliseerd uit.

€139,00 - 90 min

€219,00 - 90 min

Lichaamsbehandelingen en massages
Orlane Body Exfoliation

Klassieke lichaamsmassage

De 100% natuurlijke exfoliërende
korrels hebben een
vochtafdrijvend effect, stimuleren
de bloedcirculatie en voeren
afvalstoffen af.

Een rustgevende en ontspannende
lichaamsmassage die de
bloedcirculatie stimuleert.
€80,00 - 50 min

€65,00 - 30 min

Lichaamspakking

Algen- of cacao pakking

Een voedende pakking voor uw
lichaam. Keuze uit verschillende
pakkingen:
Gember/anijs, sinaasappel,
truffel/caviar, lavendel/honing.

Een algenpakking werkt reinigend,
ontslakkend, afslankend en
verstevigend. Een cacaopakking werkt
anti-aging, ontstekingsremmend
en vocht- en vetafdrijvend.

€50,00 - 30 min

€70,00 - 60 min

Hotstone massage

Sportmassage

Een manuele massage,
afgewisseld met warme stenen.
Afvalstoffen worden beter
afgevoerd en uw lichaam herstelt
op een ontspannende manier.

Een stevige massage waarbij uw
bindweefsel los wordt
gemasseerd en de knopen uit uw
spieren worden gehaald.
Deze behandeling is op aanvraag.

€80,00 - 50 min

€80,00 - 50 min

Lichaamsbehandelingen
Rug-, nek-, schoudermassage

Hydromassagebad met essentiële oliën

Een ontspannende massage waarbij
de volle aandacht naar de rug, nek
en schouders gaat.

Een warm massagebad waarin u heerlijk wordt gemasseerd
door afwisselende waterstralen.

€50,00 - 25 min

€35,00 - 20 min

Supplementen voor lichaamsbehandelingen en massages
Orlane Signature-treatment
Een heerlijk ontspannende massage met warme compresdoeken op het gehele
gezicht. Vervolgens krijgt u een massage met speciale Orlane-penselen, dit geeft
de huid nieuwe energie. De langzame vloeiende penseelstreken over gezicht,
décolleté en schouders stimuleren de huid en geven een ontspannend effect.
€20,00 - 20 min

Eye Treatment Extraordinaire
Deze speciale treatment voor de oogcontour bestaat uit een oogpakking en
specifieke drainage- en shiatsumassages. De perfecte behandeling voor het
verminderen van donkere kringen, wallen en rimpeltjes.
€30,00 - 30 min

Hand- en voetverzorging
O.P.I. Pro Spa Signature
Manicure

O.P.I. Color Change
(hand- of teennagels)

Intensief voedende behandeling
voor de handen, inclusief
ontspannende massage.

Hand- of teennagels lakken met keuze
uit een mooie selectie van kleuren.
€17,50 - 15 min

€47,50 - 45 min

O.P.I. Gel lak
(hand- of teennagels)

O.P.I Gel lak
verwijderen

Aanbrengen van O.P.I Gel lak, voor een
mooi, verzorgd én langdurig resultaat.
Inclusief een korte handverzorging.

Netjes verwijderen van uw gel lak
zonder uw eigen nagels te
beschadigen.

€37,50 - 30 min

€17,50 - 15 min

O.P.I. Pro Spa Signature
voetverzorging
Intensief voedende behandeling voor de
voeten, inclusief ontspannende massage.
€50,00 - 45 min

Pedicure
Een verzorgende voetbehandeling met
onder andere het behandelen van eelt
en likdoorns. Deze behandeling is op
basis van beschikbaarheid.
€50,00 - 45 min

Voetreflexzone massage
Tijdens deze massage wordt druk
gegeven op de reflexzones.
Hierdoor kunnen indirect de
bijbehorende organen en weefsels
behandeld worden.
€50,00 - 25 min

Losse behandelingen
Orlane Terre Bronzante make-up
De glamoureuze uitstraling van een zongekuste huid.
€35,00

Harsen bovenlip en kin

Harsen bovenlip of kin

€30,00

€17,50

Harsen onder- of
bovenbenen

Harsen oksels
€25,00

€40,00

Harsen bikinilijn

Epileren wenkbrauwen

€25,00

€17,50

Verven wimpers en
wenkbrauwen

Verven wimpers of
wenkbrauwen

€30,00

€17,50

Speciale behandelingen
In-room behandelingen
Ervaar de heerlijke behandelingen ook in de beslotenheid en
geborgenheid van uw eigen hotelkamer. Zo kunt u volledig tot
rust komen. De behandelingen op de kamer zijn op basis van
beschikbaarheid.
50% van de prijs van de gekozen behandeling wordt extra in
rekening gebracht.

Kids spa
Je bent nooit te jong om te relaxen! Wij nodigen u en uw
kinderen uit om samen de wereld van wellness en
ontspanning te ontdekken. Speciaal voor onze jongere gasten
tot 14 jaar hebben wij drie behandelingen samengesteld.
Lichaamsmassage
€45,00 - 25 min
Gezichtsbehandeling
€30,00 - 30 min
Nagels lakken
€17,50 - 15 min

Eten en drinken
Laat uzelf in de watten leggen met een gezichtsbehandeling of lichaamsmassage om uw wellnessdag compleet te
maken. Ook serveren wij een heerlijke lunch voor u in de wellness zodat u de wellness niet hoeft te verlaten op
zo'n verwendag.

Gezonde lunch

The Art of Beauty salade

Smoothie van avocado, limoen,
basilicum en bladspinazie
***
Krachtige bouillon van geroosterde
tomaten
***
Kleine salade van geroosterde granen,
gestoomde makreel, citroen en feta

Maaltijdsalade met gegrilde mediterrane
groenten, jonge geitenkaas, geroosterde
hazelnoot en dressing van oude Balsamico.
Geserveerd met speltcrackers, hummus,
boerenbrood en olijfolie
€24,50

€22,50

Boerenboterham 'Caprese'
Fruit lunch

Boerenboterham rijkelijk belegd met tomaat,
mozzarella en basilicum

Magere kwark met bosbessen,
huisgemaakte Granola met pecannoot
en honing

€15,00

€9,50
'Fruit Poké Bowl' salade van
kokosrijst, limoenblad, agave en
tropisch fruit
€15,00

Van Harinxmaweg 10

9244 CJ Beetsterzwaag

(0512) 381 245

wellness@lauswolt.nl

