The Art of Beauty, By Lauswolt
Zoals de naam al doet voorspellen, heerlijk ontspannen en tot rust komen doet u in ons
Wellness Centre ‘The Art of Beauty by Lauswolt’.
Het Wellness Centre biedt alle ingrediënten voor een ontspannen beleving. Maak de
keuze uit een behandeling of een compleet programma dat met zorg is samengesteld
door ons team van professionals.
In ons Wellness Centre wordt er gewerkt met een 2-tal productlijnen;

La Prairie
Maakt het voor de drukbezette, moderne, schoonheidsbewuste vrouw of man mogelijk
te genieten van de veel gewilde Swiss Spa Experience.
La Prairie biedt een tegenwicht voor een hectisch leven met de ultieme luxe van
exclusieve schoonheidsbehandelingen. In een rustige omgeving ligt de focus geheel op
schoonheid en verjonging. Zo verwennend en relaxend, dat spanning en stress
wegvloeit.

Oolaboo
Bij Oolaboo staat de connectie tussen de innerlijke en uiterlijke mens centraal.
De behandelingen bieden een prachtige balans om uw huid te verbeteren
en tevens te genieten van totale ontspanning.
Door de zorgvuldig gekozen natuurlijke grondstoffen hebben de producten
een optimale uitwerking op uw huid en gezondheid.

Matcha thee
Wij ontvangen u in ons Wellness Centre met Matcha thee: de meest verfijnde, oudste en
zeldzaamste theesoort uit Japan.
De gezondheidsvoordelen van Matcha overtreffen vele malen die van normale groene
thee, omdat u niet slechts het aftreksel drinkt maar het hele blad met alle
voedingsstoffen is Matcha daarom het superfood bij uitstek.

Bij alle arrangementen sluiten we de dag af met een feestelijke cocktail.
Als Wellnessgast kunt u vrij gebruik maken van het zwembad, sauna en turks stoombad.
Wij zorgen voor een badjes, slippers en handdoeken.
Zelf hoeft u enkel nog aan badkleding te denken.

Openingstijden The Art of Beauty, by Lauswolt
Zondag tot en met donderdag
Vrijdag en zaterdag

09.00 - 18.00
09.00 - 19.00

Het maken van een reservering doet u telefonisch 0512 - 384154
of per e-mail wellness@lauswolt.nl

Losse behandelingen La Prairie
Swiss Express Facial - 30 minuten
Cellular Hydrating Treatment - 60 minuten
Cellular Hydrating Treatment - 90 minuten
Swiss Cellular Anti-Ageing Treatment - 60 minuten
Swiss Cellular Anti-Ageing Treatment - 90 minuten
Caviar Firming Treatment - 60 minuten
Caviar Firming Treatment - 90 minuten

€
€
€
€
€
€
€

Pure Gold Radiance Treatment - 90 minuten

€ 180,00

Lichaams behandelingen La Prairie
Caviar Body Treatment - 90 minuten

€ 150,00

Lichaamspeeling - 30 minuten

€ 55,00

(verstevigt, geeft een stralende en heldere huid)

(voor vitaliteit, elasticiteit en algeheel welzijn)

55,00
95,00
115,00
115,00
145,00
135,00
155,00

Arrangementen La Prairie

Halve dag arrangement

€ 195,00 per persoon
Cellular Hydrating Treatment (gezichtsbehandeling, 90 minuten)
Lichaamsmassage, (25 minuten)
Manicure inclusief lakken of voetreflexzonemassage (keuze bij reservering doorgeven)
Make up

Dagarrangement

Cellular Hydrating Treatment (gezichtsbehandeling, 90 minuten)
Lichaamspeeling
Lichaamspakking (30 minuten)
Lichaamsmassage, (25 minuten)
Manicure inclusief lakken of voetreflexzonemassage
Make-up
Lichte gezonde lunch

€ 290,00 per persoon

VIP Dagarrangement

€ 360,00 per persoon

Dagarrangement voor heren

€ 275,00 per persoon

Caviar Firming Treatment (gezichtsbehandeling, 90 minuten)
Lichaamspeeling
Lichaamsmassage, (25 minuten)
Manicure inclusief lakken
Voetreflexzonemassage
Hydromassagebad met essentiële olie
Make-up
Lichte gezonde lunch met glas Champagne
Cellular Hydrating Treatment (gezichtsbehandeling, 60 minuten)
Hydromassagebad met essentiële olie
Lichaamspeeling
Lichaamspakking (30 minuten)
Rugmassage
Voetreflexzonemassage
Lichte gezonde lunch

2-Daags La Prairie Wellness Arrangement

vanaf € 437,50 per persoon
Overnachting op een tweepersoons Comfortabele Kamer
Viergangen diner in Restaurant De Heeren van Harinxma
Het Champagne ontbijt aan tafel geserveerd
Gezonde lunch op de dag van vertrek
Wellnessbehandelingen op de middag van aankomst en de dag van vertrek:
Uitgebreide gezichtsbehandeling (60 minuten)
O.P.I. Relaxing Treatment, handverzorging
Paraffine handpakking
Hydromassagebad met essentiële olie
Lichaamspeeling
Lichaamspakking
Lichaamsmassage (25 minuten), voor de heren 55 minuten
Voetreflexzone massage
Make-up inclusief nagels lakken

Toeslagen

€ 25,00 per persoon toeslag bij aankomst op vrijdag of zaterdag
€ 75,00 toeslag bij éénpersoons gebruik van de kamer

Losse behandelingen Oolaboo
Instant Nutrition Face Ceremony - 30 minuten

€ 42,50

Relieve Intensive Face Ceremony - 60 minuten

€ 72,50

Pure Clarifying Face Ceremony - 60 minuten

€ 72,50

Truffle Indulgence Ceremony - 75 minuten

€ 102,00

Aromatische handwash, reiniging, masker of massage, dagverzorging

Aromatische handwash, cleansing, deep cleansing, masker, massage, dagverzorging
Aromatische handwash, cleansing, deep cleansing, onzuiverheden verwijderen, masker,
dagverzorging
Aromatische handwash, cleansing, deep cleansing, luxe anti-aging mask, massage,
dagverzorging
Super Foodies Pamper Me Tranquil Tea Ceremony – 45 minuten € 65,00

Een heerlijke ontspannende en unieke gezichtsbehandeling, gebaseerd op Japanse thee
ceremonie
Medic Ceremony – 75 minuten

€ 102,00

Super Foodies Scrub Ceremony – 30 minuten

€ 45,00

Aromatische handwash, cleansing, openingsfase guasha, micro-peel 1+2, Guasha
massage, intense super foodies mask, dagverzorging van de Skin Rebirth lijn
Een bijzondere scrub ceremonie op basis van Matcha thee, rijk aan antioxidanten, op
masserende wijze wordt deze ceremonie uitgevoerd

My Temple Embracing Body Ceremony – 60 minuten

€ 72,00

Total Nutrition Ultimate Calming Ceremony - 90 Minuten

€ 110,00

Super Foodies All Over Gentle Scrub
and Relaxing Lavender Honey Wrap - 75 minuten

€ 79,00

Super Foodies All over Scrub
and Polynesian Coconut Wrap - 75 minuten

€ 79,00

Super Foodies All over Scrub and Detoxifying Green Tea Wrap
– 75 minuten

€ 79,00

Medic Ceremony 'Kuur behandeling'

€ 675,00

De massage is ontwikkeld volgens de 5-elementenleer om de energiebanen te laten
stromen, de spierspanning op te lossen, het huidweefsel van het lichaam te verstevigen
en om het lichaam en haar energie in totale balans te brengen
Na een heerlijke face ceremonie completeert een ontspannende lichaamsmassage deze
volledige en luxe behandeling

Japanse handwash ceremonie, gevolgd door een zachte body scrub op basis van
Matcha thee, rijk aan antioxidanten en de lavendel-honing pakking laat je ontspannen
en geeft tevens een gehydrateerde en gevoede huid

Japanse handwash ceremonie, gevolgd door een zachte bodyscrub op basis van Matcha
thee, rijk aan antioxidanten en Polynesische kokospakking voor een perfecte body
contour

Japanse handwash ceremonie, gevolgd door een zachte bodyscrub op basis van Matcha
thee, rijk aan antioxidanten en de green tea detoxifying pakking verwijdert toxines en
zorgt voor een ultiem gehydrateerde huid

6 behandelingen verdeeld over 8 weken.
inclusief Skin Rebirth Kit t.w.v. € 325,00 voor thuis

Arrangementen Oolaboo

Blooming Arrangement – Halve dag

€ 150,00 per persoon

Be Oolaboo Arrangement - Hele dag

€ 215,00 per persoon

Relieve IntenseFace Ceremony
Super Foodies Scrub Ceremony
Make-up of hydromassagebad met essentiële olie
Relieve Intense face Ceremony
Super Foodies Scrub en Wrap (keuze in overleg)
Body Massage Ceremony (30 minuten)
Make-up of hydromassagebad met essentiële olie
Gezonde lunch

2-daags Oolaboo Wellness Arrangement

vanaf € 415,00 per persoon

Overnachting op een tweepersoons Comfortabele kamer
Viergangen diner in restaurant De Heeren van Harinxma
Het Champagne ontbijt aan tafel geserveerd
Gezonde lunch op de dag van vertrek
Wellnessbehandelingen op de middag van aankomst en de dag van vertrek :
Uitgebreide gezichtsbehandeling (60 minuten)
O.P.I. Relaxing Treatment, handverzorging
Paraffine handpakking
Hydromassagebad
Lichaamspeeling
Lichaamspakking
Lichaamsmassage (25 minuten), voor de heren 55 minuten
Voetreflexzone massage
Make-up inclusief nagels lakken

Toeslagen

€ 25,00 per persoon toeslag bij aankomst op vrijdag of zaterdag
€ 75,00 toeslag bij éénpersoons gebruik van de kamer

Lichaamsbehandelingen
Rug,- nek,- schoudermassage - 25 minuten
Lichaamsmassage (klassiek) - 55 minuten
Voetreflexzonemassage - 30 minuten
Hotstonemassage - 45 minuten
Rugpeeling en rugmassage - 30 minuten
Algenpakking of cacaopakking - 60 minuten
Zelfwarmende algen rugpakking, keuze uit de volgende;
gember-anijspakking, sinaasappelpakking
truffel-caviarpakking of lavendel-honingpakking - 30 minuten
Handverzorging en voetverzorging
O.P.I. Relaxing Handtreatment (manicure)
exclusief lakken - 45 minuten
Paraffine hand- of voetpakking inclusief peeling
O.P.I. Gel Colour met korte handverzorging
Pedicure exclusief lakken - 45 minuten
O.P.I. Cosmetische voetverzorging
exclusief lakken - 45 minuten
Nagels lakken
Losse behandelingen
Epileren
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Harsen onder- of bovenbenen
Harsen oksels
Harsen bikinilijn
Hydromassagebad met essentiële olie
Make-up
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45,00
72,00
45,00
60,00
45,00
65,00

€ 45,00

€
€
€
€

47,50
35,00
37,50
50,00

€ 50,00
€ 15,00

€
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15,00
15,00
25,00
15,00
15,00
25,00
40,00
25,00
25,00
35,00
35,00

Bruidsarrangement: La Prairie Swiss Express Facial - 30 minuten,
proef make-up en bruidsmake-up
€ 175,00

