
                                             
   

Duo massage is mogelijk op aanvraag!!! 

 

 
Betreed de wereld van ‘Aazaert Spa’ voor een ‘Zen’ moment, een relaxerende massage of een 
welverdiende verzorging. 
In onze sfeervolle ruimte kan u zich laten meevoeren door een ontspannende, rustgevende massage 
en verzorging. Doorbreek de dagelijkse routine en voel de stress van u afglijden. Lichaam en geest 
komen opnieuw in balans. 

HET LICHAAM. 

1. Feeling good massage. 

Relaxerende massage met warme olie waardoor je je terug goed in je vel voelt. 

a) Geniet van een ontspannende massage   25’ €30.00 

van de rug, schouders en nek.     

b) Geniet van een deugddoende massage    55’ €65.00 

van de volledige rug en de benen.     

c) Wordt verwend met een volledige lichaamsmassage. 75’ €75.00 

d) Een echte aanrader is onze massage die    90’ €90.00 

alle spanningen in je hoofd los maakt en 

je lichaam in balans brengt      
 

2. Voetzone massage. 
 

Afvalstoffen worden uit het lichaam verdreven.   45’ €60.00 

Spanningen en blokkades worden opgelost en 

het lichaam komt terug in balans. 
 

3. Hot stone massage. 
 

Warme basaltstenen in combinatie met manuele massage deze techniek stimuleert de 

stofwisseling en helpt de afvalstoffen afvoeren. 

 

a) Rug- en nekmassage     25’ €35.00 

b) Volledige lichaamsmassage    55’ €70.00 
 

4. Bracci massage. 
 

Deze massage wordt toegepast om dieperliggende   55’ €70.00 

spanningen los te maken, afvalstoffen af te voeren  en  

het energiepeil te verhogen. Bij deze massage wordt  

enkel met de onderarmen en de ellebogen gemasseerd  

waardoor de massage diepgaander en intenser is. 
 

5. Just relax. 
 

Pure ontspanning. Geniet van een ontspannende rug peeling. 55’ €75.00 

Laat je meevoeren door een relaxatie massage. 

Krijg er nog een mini gelaatsverzorging bij. 

Kortom een klein uurtje verwennerij. 

 



                                             
   

Duo massage is mogelijk op aanvraag!!! 

 

 

6. Welzijn van de rug. 

Pure verwennerij van de rug. De rug peeling,   55’ €60.00 
de ontspannende massage en een relaxerende geur  
van de bodycrème laten je eventjes wegdromen. 
 

7. Welzijn van de voeten. 
 

Laat je voeten verwennen door een scrub, een masker  25’ €35.00 

En een ontspannende massage. Je voeten zullen 

je dankbaar zijn voor deze verwennerij. 
 

8. Welzijn van de handen. 
 

Scrub en een masker samen met een     25’ €35.00 

ontspannende massage van de handen. 
 

9. Candle light. 
 

Deze kaarsenmassage geeft je een gevoel van rust en heeft een helende werking op 

lichaam en geest. De kaarsen zijn op basis van natuurlijke oliën. Deze veranderen 

eenmaal ze branden in hydraterende olie waardoor de huid verzorgd en gehydrateerd 

wordt. De huid voelt zijdezacht en soepel aan. 

 

a) Rug- en nekmassage      25’ €35.00 

b) Volledige lichaamsmassage     55’ €70.00 
 

10. Stoelmassage. 
 

Dit is een korte maar effektieve lichaamsbehandeling van   20’ €30.00 

De rug, nek, schouders, armen en hoofd op een professionele stoel. 

HET GELAAT. 

11. Mini gelaat. 
 

Reiniging van het gelaat. Tonic, dieptereiniging en massage. 25’ €30.00 

Verwenning van het gelaat met dagcrème. 
 

12. Gelaatsverzorging. 
 

Mini gelaat met als extraatje een masker.    55’ €60.00 

ANDERE. 

13. Pedicure. 
 

Medische pedicure. Nagels knippen, vijlen en verzorgen.  50’ €55.00 

Verwijderen van eelt, likdoorns en andere. 

 

 


