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3 maal Beauty & Wellness onder een dak: 

Ericson Laboratoire  

Pharmos Natur  

O•P•I 

 

 



 

Gelaatsbehandelingen van Ericson Laboratoire 

Enzymacid  

Dankzij de combinatie van micro-dermabrasie, chemische peeling en 

enzymatische peeling zal de huid een ware transformatie doormaken. De 

huid komt snel in conditie, vernieuwt en ziet er stralend fris en “nieuw” uit. 

Enzymacid is geschikt voor alle leeftijden en voor bijna alle huidcondities. 

(Niet geschikt wanneer de huid wordt blootgesteld aan de zon.) 

75 min. € 85 

 

Meso-Vit verzorging  
Het indringen van actieve bestanddelen ( vitamine A, C en E ) die worden 
gebruikt tijdens de verzorging wordt geoptimaliseerd door gebruik te maken 
van de micro needle. Een aanrader voor alle vrouwen en mannen die een 
diepgaande werking willen, dankzij het “vitamin-booster” effect.  
50 min. € 68  

Sensitive  
De gevoelige huid is een huid die sneller en heftiger reageert op externe 
factoren zoals weersinvloeden. De hyperactiviteit uit zich op de huid, met 
bijvoorbeeld rode vlekjes, couperose etc. Deze behandeling is dan ook een 
echte S.O.S. verzorging. Ze bevat o.a boswellia extract, wat irritatie verzacht, 
rode vlekjes vermindert en ontstekingsremmend werkt. 
75 min. € 85 

Bio Optic verzorging  
Hulp voor de fragiele huid van de ogen! De oogcontouren hebben een zeer 
fijne huid; de grote broosheid van deze oogcontouren zorgt ervoor dat 
daardoor een zone ontstaat die zich vroegtijdig aftekent en overdreven 
reageert op de agressie van de omgeving. Een bio optic verzorging wist alle 
sporen van vermoeidheid uit, waardoor u weer gaat stralen. 
Tip: Deze behandeling kunt u uitstekend combineren met een 
gelaatsbehandeling.  
25 min. € 46   



 
 

Gelaatsbehandelingen van Pharmos Natur  
 
Joy for life  
Uw voeten worden behandeld met weldadige voetkompressen. Na de 
reiniging van uw gelaat volgt een peeling, worden oneffenheden verwijderd 
en uw wenkbrauwen bijgewerkt. Vervolgens wordt uw gelaat, nek en armen 
heerlijk gemasseerd met waardevolle natuurlijke oliën. Uw gelaat wordt 
verwend met een pakking die helemaal is afgestemd op uw huidtype. Tot slot 
worden uw voeten gemasseerd met verfrissende biologische aloë vera. 
80 min. € 92 
 
Basisbehandeling ‘Harmonie’  
Een weldadige gelaatsbehandeling voor elk huidtype die bestaat uit een 
reiniging, peeling, oneffenheden verwijderen, wenkbrauwen bijwerken en een 
massage met biologische aloë vera verse plantengel.    
50 min. € 68 
 

SESAM ME® 

Natuurlijke Bio-lifting. 
Verstevigende behandeling voor gezicht, hals en decolleté. SESAME ME is 
puur anti-aging en zorgt voor een stralende, stevige en zijdezachte huid.  

Lijntjes en rimpels worden aanzienlijk gereduceerd. Werkzame intensieve 
behandeling.  
90 min. € 92 

MAYA ME®  

Regenererende gezichts- en oogbehandeling. Laat de huid glad en strak 

aanvoelen, werkt sterk regenererend en is verder gericht op volledige ont-

spanning.  

100 min. € 110 



Pakkingen & Peeling van Pharmos Natur  
 
Lichaamspeeling  
Biologische aloë vera en fijngemalen algen verfijnen de huidstructuur. De 
peeling is rijk aan silicium en stimuleert daardoor de doorbloeding en de 
versteviging van het bindweefsel. Na de behandeling wordt uw lichaam 
verwend met een verzorgingsproduct van Pharmos Natur.    
25 min. € 37 

Pharmos Natur - Crèmepakking  
De pakking wordt speciaal afgestemd op uw huidtype en bestaat uit kostbare 
zuivere plantaardige oliën en herstellende biologische aloë vera. Na de 
bereiding wordt de pakking op uw lichaam aangebracht. U heeft keuze uit:  
-Frisheid. De compositie van fijne citrusoliën activeert de huid en versterkt 
het immuunsysteem. Deze stimulerende geur verfrist, geeft u vleugels en een 
goed humeur.  
-Lichtheid. De voedingsstoffen in deze pakking worden snel door de huid 
opgenomen. De pakking stimuleert de vetafbraak, verstevigt het bindweefsel 
en versterkt de bloedvaten.  
25 min. € 37 
 
Katoenpakking 
Katoen heeft eveneens een vochtherstellende en ontspannende werking op de 
huid. Katoen stimuleert ook de aanmaak van cellen. Het regenereert de huid. 
Katoen kan ook helpen bij gewrichtspijn en bij gevoelige plekken op de huid. 
Een nuttige pakking dus. Net als onze andere pakkingen. 
25 min. € 37  
 
 
 

 



Pharmos Natur  
 

 
Green Luxury  
Vitaliserende en behaaglijke schuimscrub. 
Deze bijzondere belevenis begint met een vitaliserende schuimscrub die de 
doorbloeding bevordert. Met behulp van zachte scrubhandschoenen worden 
dode huidcellen verwijderd en wordt de stofwisseling gestimuleerd. Hierna is 
uw huid optimaal voorbereid op de pakking die speciaal voor u is bereid en 
wordt aangebracht. Geniet van de bijzondere geur en de reinigende, 
versterkende werking van de pakking op de bloedvaten.  
50 min. € 79 
 
 
ALAYA ME  
Exclusieve kruidenpeeling – verstevigende massage - pure levensvreugde.  
De perfecte compositie van waardevolle verzorgende kruiden vormt de basis 
van deze bijzondere lichaamsbehandeling. De peeling bevat meer dan 100 
voedingsstoffen die door de huid worden opgenomen. Ze stimuleren de 
stofwisseling, verstevigen en vitaliseren de huid en het bindweefsel en 
verminderen de zichtbare tekenen van cellulitis. Uw huid wordt weer 
zijdezacht, glad en elastisch. U voelt zich als herboren.  
80 min. € 92  
 

 

 
 

 

 
 
Speciaal voor de man  
Klassieke gelaatsbehandeling. Na een milde reiniging en een peeling worden 
oneffenheden verwijderd. Hierna is uw huid optimaal voorbereid op het 
verfrissende masker dat speciaal op de behoeften van een mannenhuid is 
afgestemd. De behandeling wordt afgerond met een verfrissende biologische 
aloë vera gel en een nekmassage. Uw huid is weer glad en elastisch en u ziet 
er fris, vitaal en verzorgd uit.     
50 min. € 68 



Handen & Voeten  
 
Manicure O•P•I 
Reiniging van de handen, nagelriemen verzorgen, nagels in model vijlen, 
polijsten/lakken van de nagels en een handmassage.  
35 min. €47,50 
 
Anti-aging manicure O•P•I 
Reiniging van de handen, handenbad, scrub, nagelriemen verzorgen, nagels 
in model vijlen, polijsten/ lakken van de nagels en een handmassage  
55 min. €57,50 
 
Spa manicure O•P•I 
Reiniging van de handen, handenbad, scrub, paraffinepakking, nagelriemen 
verzorgen, nagels in model vijlen, polijsten/lakken van de nagels en een 
handmassage  
75 min. €75,00 
 
Paraffine pakking 
Reiniging van de handen, 
handpakking met paraffine en een lekkere hydraterende crème.   
25 min. €25,00   

 
 

Joy for feet  
Heerlijke voetkompressen en een beenmassage voor vermoeide voeten en 
benen. Zeker de moeite waard na een lange wandeling 
25 min. € 37 
 
 
 

 
 

 
 
 



Massages 
 

Klassieke Massages  
Gehele lichaamsmassage met etherische olie De etherische oliën en de 
vitaliserende en voedende huidverzorgingsolie van Pharmos Natur zijn 
weldadig voor lichaam en geest, hebben een kalmerende werking op het 
zenuwstelsel en versterken het weerstandsvermogen.  
50 min. € 68 

 

Massage naar keuze 

Benen, rug, gelaat, hoofd- en nekmassage. 

25 min. € 37  

 

Hot Stone Massage  
Bij deze lichaamsmassage wordt gebruik gemaakt van warme basaltstenen. 
Dit zijn vulkanische, gepolijste stenen. Deze massage brengt een intense 
ontspanning teweeg. Door de warmte en de massage is het mogelijk om 
dieper in het spierweefsel te komen. Dat maakt de massage effectiever en 
intensiever. De massage is kalmerend en vooral rustgevend.  
50 min. € 68 
 

 
 

Privé Sauna 
 
Bij dit arrangement is de gehele sauna voor 2 uur voor u privé gereserveerd.  
Vanaf 15:00 is de sauna weer voor de alle gasten toegankelijk.  
(Deze 120 min. kunnen niet verdeeld worden over 2 dagen.) 
120 min. € 32,50 p.p. 



Bijkomende verzorging 
  
Epileren wenkbrauwen    15 min. € 15  
 
Wimpers en wenkbrauwen verven 15 min. € 20  
 
Harsen bovenlip of kin   10 min. € 10  
 
Harsen bovenlip en kin   15 min. € 15  
 
Harsen bikini of oksels    20 min. € 25  
  
Harsen hele benen   50 min. € 51  
  
Lichte dagmake-up   20 min. € 25  
 
Avondmake-up     20 min. € 35  
 

 
 

Ericson Laboratoire  
 

Morpho Bust verzorging 
Complete verzorging van het decolleté! Morpho Bust verzorging is een 
origineel concept, met zijn volume vergrotende werking. Een complete 
verzorging voor het revitaliseren van het decolleté met een gerichte werking 
op het volume van de borsten. Het gebruik van een unieke plantaardige 
samenstelling versterkt de weefsels en verzekert een natuurlijke steun aan 
de borsten. Tip: Deze behandeling kunt u uitstekend combineren met een 
gelaatsbehandeling.    
50 min. € 57 
 
 

Openingstijden van onze Spa & Wellness 

La Perla 

 Elke dag geopend van 9:00 tot 18:00  
Reserveren bij de receptie.  


