Dr. Hauschka
pop-up Beauty Boutique

Behandelingen

Klassieke gezichtsbehandeling volgens Elisabeth Sigmund

Een totaalbeleving, voor een prachtige huid, diepe ontspanning. Maakt je licht
en evenwichtig.
De klassieke gezichtsbehandeling is uniek. Deze methode volgens Elisabeth
Sigmund, de mede-oprichtster van Dr. Hauschka Cosmetica, respecteert
de natuurlijke ritmes en ondersteunt de huidfuncties. Geniet van zachte
penseelstreken, verwennende maskers, geurende kompressen en een
intensieve verzorging. Ontspant, lost blokkades op en geeft oneindig veel
rust. Vertrouw op de kennis van Dr. Hauschka Cosmetica en ervaar het gevoel
van lichtheid en innerlijke balans.
Bestaat uit: voetenbad; instrijken van benen en voeten; uitstrijken van het
haar; ontspannen van hals- en nekspieren; instrijken van armen en handen;
reiniging, versterking; gezichtsdampbad, reinigend masker; penseelmassage;
conditioner, masker; instrijken van het decolleté; warme nek- en
schouderkompressen; dagverzorging/nachtverzorging; 		
									120 min - €150
Reinigende gezichtsbehandeling
Voor een stralende, diep gereinigde huid. Je huid haalt opgelucht adem.
Reinigen betekent herademen. Deze intensieve, reinigende behandeling
maakt je huid licht en vrij en laat haar stralen. Een gezichtsdampbad opent
de poriën, een reinigend masker zuivert en verfijnt het huidbeeld, de
penseelmassage lost blokkades op en stimuleert de zelfreinigende krachten
voelbaar. Als een frisse bries voor je huid.
Bestaat uit: voetenbad; uitstrijken van het haar, ontspannen van halsen nekspieren; reiniging, versterking; gezichtsdampbad, diepe reiniging,
reinigend masker; penseelmassage; conditioner, dagverzorging/
nachtverzorging.
								
75 min – €95

Verstevigende gezichtsbehandeling
Voor een tijdloos mooie en gladde huid.
Schoonheid is uitstraling. Als je je goed voelt in je huid, straal je van
binnenuit. Deze behandeling stimuleert de herstellende processen in je
huid effectief en maakt haar glad en stralend. Behalve van de volledige
gezichtsbehandeling geniet je ook van een intensieve, gladmakende
verzorging voor de huid rond je ogen en een intens verstevigende verzorging
voor je hals. Voor een tijdloos mooie huid in elke levensfase.
Bestaat uit: voetenbad; instrijken van benen en voeten; uitstrijken van het
haar, ontspannen van hals- en nekspieren; instrijken van armen en handen;
reiniging, versterking; gezichtsdampbad; reinigend masker; penseelmassage;
conditioner, masker; instrijken van het decolleté; versterkende
kompressen voor ogen en hals; nek- en schouderkompres; dagverzorging/
nachtverzorging,
									135 min – €175

Gezichtsbehandeling ‘Tijd voor mezelf’
Gun jezelf pure verwennerij en laad weer helemaal op
Heb je behoefte aan een rijke verzorging? Aan een vitaliserende kuur? Aan
de rustgevende geur van lavendel of de frisheid van lemongrass? Zelfs als je
maar weinig tijd hebt: dit uurtje is helemaal voor jou. Geniet van de zachte
aanraking en verzorging van huid, conditioners, maskers en een verzorging
volledig afgestemd op je behoeften. Voor deze afspraak met jezelf vind je
altijd wel tijd.
Bestaat uit: uitstrijken van het haar, ontspannen van hals- en nekspieren;
reiniging, versterking; penseelmassage; conditioner, masker; instrijken
van het decolleté; warme nek- en schouderkompressen; dagverzorging/
nachtverzorging.
									60 min – €75

Lichaamspacking met verzorgende olie
Een heerlijke time-out, verzorgend, verwarmend en versterkend
Warme oliën. Rijke aroma’s. Zijdezachte huid. Deze behandeling nodigt
je uit om je zintuigen te openen en te genieten. Zachte instrijkingen en
versterkende oliepakkingen verwennen je lichaam en verwarmen je ziel.
De Dr. Hauschka bodyoliën begeleiden je met fijne geuren en verzorgen
intensief. Een rustgevende ervaring die nog lang nawerkt.
Bestaat uit: aanbrengen van de bodyolie; instrijkingen van rug, benen en
voeten, armen en handen, buik, decolleté; inwerken en verwijderen van de
oliepakking
									90 min – €115

Vitaliserende voetbehandeling
Ontspant je voeten, verwent je huid, verzorgt jou.
Als een wandeling op het strand, als dansen op blote voeten – deze
behandeling vervult je vermoeide voeten met nieuw leven. Een verwarmend
voetenbad ontspant en laat je aankomen; een rustgevend masker verwent
je huid, zachte instrijkingen van benen en voeten lossen blokkades op. Een
pepmiddel voor lichaam en geest, dat je perfect kunt combineren met de
andere Dr. Hauschka behandelingen. Ideaal na veel te hebben gelopen.
Bestaat uit: voetenbad, nagelverzorging, instrijkingen van benen en voeten,
voetenmasker
									40 min – €50

