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openingsuren:
beauty
dinsdag –enkel
zaterdag
enkel op afspraak
op afspraak
wellness
maandag – zaterdag van
10.00
tot 22.00u enkel op afspraak
enkel
op afspraak

Colini beauty en wellness
Colini beauty en wellness
Hannuitsesteenweg 171
3401 walsbets 171
Hannuitsesteenweg
Gsm:
0496409969
3401
walsbets
Tel: 011885968
Gsm:
0496409969
BE0882.887.466
Tel:
011885968
Mail: colini@telenet.be
www.colini.be

“Genieten in
in een
een sensoriële
sensoriële omgeving
omgeving
“Genieten
van water,
water, ontspanning
ontspanning en
en rust.”
rust.”
			
van

Wellness

Wellness

massages & sauna’s

Massages

Sauna arrangementen

Hoofd- , schouder- en
nekmassage

Standaard arrangement
2u - 2 pers. € 85

Hanakasumi
30 min - € 30

Heb je last van spanningen, pijn of
spierhardheid dan worden die door
fricties, drukkingen en knedingen stevig
aangepakt. Het geeft onmiddellijk een
ontspannend gevoel en verlicht de pijn.
Kruidenstempel massage
60 min - € 70
Het genot omhult U beetje bij beetje.
De 100% natuurlijke etherische oliën
met actieve bestanddelen staan
bekend om hun uitzonderlijke effecten
op lichaam en geest. Een combinatie
van warme stenen op een bedje van
kruiden, gedrenkt in marula-olie( afrika) en
Karitéboter. Het verzacht en versoepeld
de huid, een hydraterende massage voor
gans het lichaam.

60 min - € 70
Ontdek de aziatische weldaden met
kersenbloesem, een pure ontspanning
en regeneratie. De behandeling start met
een lichaamspeeling met kersenbloesem
en rijstpoeder.
Oneffenheden en dode huidcellen
worden op een zachte wijze verwijderd.
Op hetzelfde moment ontvangt u een
ontspannende voetmassage met Beurre
de Karité
Omhuld door Aziatische geuren van
lotus, lelie, zwarte peper en witte muskus,
zal u genieten van een ontspannende
lichaamsmassage.
Helemaal ontspannen en in balans
met uzelf.

Verwelkoming-gebruik van alle
faciliteiten-kleedruimte-douches-finse
sauna-hamman-infra-rood sauna-binnen
zwembad-relaxruimte-buiten jacuzzizelfbedieningsbar met water,fruitsap,koffie,
thee,fruit en groenten.
Ontbijtarrangement
2,5u - 2 pers. € 135
Gebruik van alle faciliteiten
(2,5u)-ontbijtmand met verse
koffiekoeken,croissants, broodjes en
beleg, vers fruitsap, koffie en thee.
Champagne arrangement
2,5u - 2 pers. € 175
Ontbijtmand - fles champagne.
Luxe arrangement
2u - 2 pers. €140

Relaxatiemassage
60 min - € 60
Een ontspannende massage waarbij je
lichaam en geest volop tot rust komen.
Je kan op elk moment van de dag van
zo’n massage genieten.

Beauty

massages & sauna’s

Standaard arrangement-fles champagnebadlinnen
Huur badlinnen
badjas - 2 handdoeken - slippers €10.00

Tarieven

Massage arrangementen
Massage arrangement 1:

2 uur

3 uur

4 uur

5 uur

6 uur

2 personen

€ 85

€ 115

€ 145

€ 175

€ 205

3 personen

€ 115

€ 145

€ 175

€ 205

€ 235

Rug-,schouder- en nekmassage
25 min/pers.
Gebruik van alle faciliteiten, badlinnen
3u - 2 pers.
€ 160

4 personen

€ 145

€ 175

€ 205

€ 235

€ 265

Massage arrangement 2:

5 personen

€ 175

€ 205

€ 235

€ 265

€ 295

Rug-,schouder- en nekmassage
25 min/pers.
Gebruik van alle faciliteiten, badlinnen
4u - 2 pers.
€ 190

6 personen

€ 205

€ 235

€ 265

€ 295

€ 325

Schoonheid vormt één geheel voor lichaam en geest.

Massages

In een modern kader kan je genieten van een diepgaande ontspanning en rust. Onze
behandelingen vormen een bron van ongekende sensatie en weldaden: een delicaat
geparfumeerde atmosfeer, rustgevende muziek, deskundige massages…

Hoofd-, schouder- en nekmassage
30 min
€ 30

Ieder verzorgend ritueel is een ode aan de wellness en de schoonheid van het lichaam.

Kruidenstempel massage
60 min

€ 70

Relaxatiemassage
60 min

€ 60

Hanakasumi
60 min

€ 70

Gelaatsverzorgingen

Ontharingen

Dames en Heren
Energie opwekkende behandeling:
Geeft jeugdigheid aan de huid
€ 70

Dames en heren
Bovenlip

Manicure & pedicure
€5

Manicure

Wenkbrauwen modeleren

€ 10

Wenkbrauwen bijwerken

€ 10

Kin

€ 10

Gelaat volledig

€ 15

Make up

Onderbenen + knie

€ 15

Make-up

Bovenbenen

€ 15

Benen volledig

€ 25

Oksels

€ 15

Onderarmen

€ 15

Bovenarmen

€ 15

Armen volledig

€ 20

Collagène hyaluronique: intensieve
anti-aging verzorging op maat van
veroudering met een deskundige
€ 75
diagnose

Bikinilijn

€15

Heren
Rug

€ 20

Verven wimpers

€ 10

Borstkas

€ 20

Verven wenkbrauwen

€ 10

Professionele behandeling voor de
gevoelige huid met Eau Thermale Spa:
Ideaal voor de gevoeligheid van elke huid
en deze ook kalmeerd.
€ 65
Seizoensbehandeling:
een extra opkikker voor elke huid
aangepast aan het seizoen.
Met typische seizoensvruchten.

€ 65

Active contour: ontzwellende
antirimpelverzorging voor de ogen

€ 50

Flash beauté: voor wie in korte tijd wil
ontspannen of er snel stralend wil
€ 50
uitzien. Ideaal voor een feest

€ 17

Manicure met lakken van de nagels € 20
Pedicure

€ 17

Pedicure met lakken van de nagels € 20

€ 25

Nailstudio
Gel op nagels ( french )

€ 40

Full Color

€ 45

French tips (nieuwe set)

€ 60

Full Color tips (nieuwe set)

€ 65

French manicure met nagellak

€ 20

Zonnebank
De eerste maal zal er een volledige
vragenlijst ingevuld worden volgens
de wettelijke normen. Naargelang het
huidtype zal de tijdsduur van de eerste
zonnebankbeurt bepaalt worden.
Zonnebankkaart voor 70minuten
€ 50

