La Perla
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. € 115

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. € 115

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. € 56

Gelaatsbehandelingen van Pharmos Natur
Kies uw tijd en type behandeling
50 min. € 82 Reiniging, peeling, gezichtsmassage, masker en verzorgende
crème.
90 min. € 115 Bovenstaand aangevuld met : Voetkompressen, voetmassage,
hand- & armmassage, hoofdmassage.
1 Harmonie: Dieptereiniging
2 Hydratatie: Vochtarme huid - Frisheidsbooster - Ideale After-sun
behandeling
3 Detox: Reinigingskuur - Couperose - Onzuivere huid
4 Anti - Stress: Gestreste huid - Gevoelige huid - Uitgeputte huid
5 Bio - Lifting: Vermoeide - Slappe huid - Vroegtijdige huidveroudering
6 Speciaal voor de man

Pakkingen & Peeling van Pharmos Natur
Lichaamspeeling
25 min. € 45
Pharmos Natur - Crèmepakking
25 min. € 45

Pharmos Natur lichaamsbehandelingen
Kies uw tijd en combineer met onderstaande behandelingen
50 min. € 82 bestaande uit: een zachte scrub en een lichte massage*
90 min. € 115 Bovenstaande aangevuld met: Lichaamspakking
1 Aroma - Relax: Welzijn – met nadruk op de schouders
2 Detox: Cellulitis - Stofwisseling – met nadruk op de benen
3 Anti - Stress: Ontspanning – Loslaten – met nadruk op het gelaat
4 Relax & Move: Verspanningen – met nadruk op rug, benen en voeten
5 Hydratatie: Vochtarme huid - Anti-aging – met nadruk op rug en voeten
*Maak uw probleemzones kenbaar bij de therapeut

Handen & Voeten
Manicure deluxe O•P•I
Reiniging van de handen, handenbad, scrub, nagelriemen verzorgen, nagels
in model vijlen, polijsten/ lakken van de nagels, verzorgende handcrème en
een handmassage.
55 min. € 69
Paraffine pakking
Reiniging van de handen,
handpakking met paraffine en een lekkere hydraterende crème.
25 min. € 30
Pedicure deluxe
Reiniging van de voeten, nagels knippen en vijlen, nagelriemen verzorgen,
eelt verwijderen en snijden, voetscrub, nagels polijsten, lakken van de nagels,
voetmassage, nagelserum en een verzorgende voetcrème.
50 min. € 69
Joy for feet
Heerlijke voetkompressen en een beenmassage voor vermoeide voeten en
benen. Zeker de moeite waard na een lange wandeling.
25 min. € 45

Massages
Klassieke Massage
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. € 78
Massage naar keuze
Benen, rug, gelaat, hoofd- en nekmassage.
25 min. € 45
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. € 78

Privé Sauna
Bij dit arrangement is de gehele sauna voor 2 uur voor u privé gereserveerd.
Vanaf 15:00 is de sauna weer voor alle gasten toegankelijk.
(Deze 120 min. kunnen niet verdeeld worden over 2 dagen.)
120 min. € 35 p.p.

Bijkomende verzorging
Epileren wenkbrauwen

15 min. € 15

Wimpers en wenkbrauwen verven

15 min. € 25

Harsen bovenlip of kin

10 min. € 15

Harsen bovenlip en kin

15 min. € 20

Harsen bikini of oksels

20 min. € 25

Harsen hele benen

50 min. € 51

Annulering
Annulering tot 12 uur voor de behandeling is kosteloos. Bij latere annulering
brengen wij 80% van de behandelingsprijs in rekening.

Reglement Sauna en Zwembad
o Het gebruik van het saunabereik en wellnessfaciliteiten (zwembad en
fitness) gebeurt op eigen verantwoording; u kunt de directie van hotel
Klein Zwitserland niet aansprakelijk stellen.
o Douchen voor en na sauna- en zwembadgebruik is vanuit hygiënisch
oogpunt verplicht.
o De sauna's zijn naaktbereik
o Het dragen van badkleding is in het zwembad verplicht.
o Gelieve op de saunabanken en alle ligbanken altijd een badhanddoek te
gebruiken, deze zijn te vinden in het mandje naast de sauna
o Leg nooit een handdoek over of op de ovens of stoompijp.
o Neem geen dranken, literatuur of elektronische apparaten mee in de
sauna
o Elektronische apparaten zijn wegens privacy van de gasten niet
toegestaan in het saunabereik
o In geval van gezondheidsproblemen, raadpleeg uw arts alvorens gebruik
te maken van de sauna
o Er is geen toezicht in het saunabereik! Let op elkaar
o Er is geen toezicht in het zwembad! (er worden wel beeldopnames
gemaakt)
o Kinderen tot 16 jaar mogen enkel onder begeleiding van een ouder het
saunabereik betreden.
o Onze gasten komen voor hun rust en ontspanning, gelieve hier rekening
mee te houden!
o Het gebruik van doucheschuim en/of shampoo is bij het zwembad niet
toegestaan
o Het zwembadwater is ca. 30° Celsius en 1,40 m. diep
o Het is niet toegestaan in het zwembad met een bal te spelen, te duiken of
van de rand te springen.
o Kinderen tot 10 jaar mogen niet zonder begeleiding het zwembad
betreden
o Zonder zwemvaardigheid vragen wij u gelieve geen gebruik te maken van
het zwembad
o Team Klein Zwitserland is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of
beschadigde goederen.

Openingstijden van onze Spa & Wellness
La Perla
Elke dag geopend van 9:00 tot 18:00
Reserveren bij de receptie

