Welkom
BIJ BILDERBERG RÉSIDENCE GROOT HEIDEBORGH,

Hogesteeg 50,
3886 MA Garderen
0577 46 27 00

INSPANNING & ONTSPANNING
Inspanning & Ontspanning
Hoe is het gesteld met uw balans tussen lichaam
en geest?
Aan u de uitdaging om lichaam en geest in balans
te brengen en te houden.
Dit is de beste garantie voor een goede
gezondheid, een stralend humeur en een gezonde
dosis zelfvertrouwen.
Breng nu uw lichaam en geest in balans!
Als ondersteuning in dit proces willen wij u graag
een aantal mooie behandelingen presenteren, dit
verschilt van behandelingen van een uur tot dag
arrangement.
Onze schoonheidsspecialisten zijn volledig op de
hoogte van de nieuwste technieken waarbij onze
filosofie is:
“ Ieder mens en iedere huid heeft een eigen
behandeling nodig,
daarom willen wij u graag een behandeling op
maat geven.”

OMGEVING

DE NATUUR HELPT
OOK EEN HANDJE
De Veluwe op zijn best direct
in onze achtertuin
Om dit te complementeren hebben
wij onze producten voor u zo
gekozen, dat de natuur een grote rol
speelt.
Wij zijn trots te presenteren:
Clarins & O.P.I. - nagelproducten

SCHOONHEIDSMERKEN

CLARINS
Achter het ontstaan van Clarins zit een bijzonder verhaal.
Clarins is ontstaan uit liefde. Uit liefde en respect van Jacques Courtin Clarins voor de schoonheid van de vrouw. Tijdens zijn studie heeft hij ontdekt
dat voor een vrouw schoonheid net zo belangrijk is als gezondheid. Zo
kunnen zowel mannen als vrouwen rekenen op hoogkwalitatieve
schoonheidsproducten
Ervaar de CLARINS TRI behandelingen

De Tri- Active Gezichtsbehandeling heeft de Clarins Touch en de ProIntensive Plus Formule als uitgangspunt. In deze behandelingen worden
ultra- geconcentreerde professionele producten gebruikt met een specifieke
samenstelling, die alleen bedoeld zijn voor de geoefende handen van de
Clarins specialiste.
Om de werking van deze professionele formules te optimaliseren hebben de
specialisten van Clarins een serie specifieke massagebewegingen ontwikkeld
voor ieder product met der PRO intensive-Plus formule.
De Tri-Active behandelingen van Clarins brengen huidverzorging naar een
nieuw niveau, dat van luxueuze behandelingen met opmerkelijke resultaten.

SCHOONHEIDSMERKEN

O.P.I. PRO SPA
The new face of Mani/Pedi Skincare
Ons geheime ingrediënt: de expertise van een dermatoloog.
OPI ProSpa – Dr. Zena Gabriel
ProSpa doet zoveel meer dan alleen maar heerlijk ruiken. We gebruiken
ingrediënten en technologieën uit gezichtsverzorging om producten te
ontwikkelen met dezelfde resultaten voor je handen en voeten.

ONZE KAMERS

SLAAP LEKKER!
Een goede nachtrust
doet wonderen
Na de behandelingen is het heerlijk slapen in
onze comfortabele kamers. Zo word je weer
uitgerust wakker om aan te kunnen schuiven bij
ons uitgebreide ontbijtbuffet.

De Wellness DagArrangementen

Clarins Basis Arrangement voor dames & heren

€ 149,95 p.p.

Van Maandag tot en met donderdag € 139,95 p.p.
Een dag arrangement kunt u samenstellen met de behandelingen die u de meeste ontspanning geven.
De Basis bestaat uit :
•
Ontvangst met “koffie de luxe” in ons Grand Café, en programma uitleg
•
Een uitgebreide Clarins Gezichtsbehandeling,
•
Een totale reinigende lichaamspeeling
•
het Aemotio Spa bad inclusief Lichaamspakking
•
Een het wassen van het haar
•
De verzorging van uw Make-up voor de dames en een voetmassage voor de heren.
•
Gebruik van zwembad, sauna en IR cabine,
•
Koffie, thee en jus d’orange, tweegangen lunch met een overheerlijk glas witte wijn, Smoothie
•
En afsluitend een aperitief met een Bittergarnituur in ons Grand Café
Dit kunt u uitbreiden met de volgende behandelingen:
•
Een schouder- rugmassage met hotstones
€ 34,95
•
Een voetverzorging incl. voetpeeling, voetmassage incl. Lakken
€ 29,95
•
Een O.P.I. manicure incl. handpeeling & pakking incl. lakken
€ 29,95
•
Een Gel Colour lak, alleen te boeken bij reservering van OPI Manicure
€ 14,95
•
Een totale lichaamsmassage met hotstones
€ 44,95
Note: Boekt u een totale lichaamsmassage als extra behandeling, dan krijgt u één van de volgende behandelingen cadeau:
• voetverzorging incl. voetpeeling, voetmassage en lakken,
• een manicure inclusief lakken

De Wellness DagArrangementen

Clarins Mini Treatment voor dames & heren:

Starten is mogelijk om 09:00, 13:30 – andere tijden in overleg.
•
•
•
•
•
•

€ 124,95 p.p
Ontvangst met “koffie de luxe” in ons Grand Café
Een uitgebreide Clarins gezichtsbehandeling ( Clarins Tri Active Facial )
Een totale reinigende lichaamspeeling
Een schouderrug massage met hotstones
Gebruik van het Aemotio bad of Paraffine Handpakking
Een Make-up behandeling of Voetmassage en het wassen van het haar.

Extra behandelingen:
•
Een voetverzorging incl. voetpeeling, voetmassage incl. Lakken
•
Een O.P.I. manicure incl. handpeeling & pakking incl. lakken

Wist u dat u heerlijk kunt lunchen in ons Grand Café voor of na uw behandelingen?

€ 29,95
€ 29,95

De Wellness DagArrangementen

Dagarrangement voor de MAN of de Vrouw van TOP tot Teen. € 209,95 p.p.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst om 09:00 uur met “koffie de luxe” in ons Grand Café, en programma uitleg
Een ClarinsMen gezichtsbehandeling, Of Clarins Tri Active gezichtsbehandeling voor de dame
Een O.P.I. handverzorging - eventueel inclusief lakken
Een uitgebreide Voetverzorgingsbehandeling - eventueel inclusief lakken
Gebruik van het Aemotio Spa jet bad inclusief een rasul body Lichaamspakking
Een ontspannend zonnebad of voetbad met essentiële oliën,
Een Clarins Lichaamsgommage
Een totale Lichaamsmassage met hotstones incl. sportmassage grepen
Het wassen van het haar
Gebruik van zwembad, sauna en IR Cabine

Koffie, thee en jus d’orange, tweegangen lunch met een overheerlijk glas witte wijn, Smoothie
En afsluitend een aperitief met een Bittergarnituur in ons Grand Café

Losse behandelingen à La carte
Met een knipoog naar het lichaam, de plaats waar u uw leven doorbrengt en dat u graag goed verzorgt.
Gezichtsbehandelingen & Aanvullingen:
Clarins Facial - Signature
Harsen bovenlip en/of kin
Harsen wenkbrauwen of Epileren wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen en/of wimpers
Handpeeling en Handpakking
Korte Voetbehandeling tijdens gezichtsbehandeling
Colour Time ( Verzorging van de Make – up)

€ 84,95
€ 15,95 /€ 22,95
€ 15,95
€ 15,95/ € 22,95
€ 22,95
€ 24,95
€ 24,95

Lichaamsbehandelingen:
Lichaamspeeling
Rugbehandeling (rugpeeling, rugmassage, rugpakking)
*Supplement bij rugbehandeling: Peeling & Massage Achterkant Benen
Schouderrug massage met Hotstones
Schouderrug massage met Hotstones & Lichaamspakking
Lichaamsmassage met Hotstones ( ¾ uur )
Lichaamspeeling & Lichaamsmassage
Lichaamsmassage & Hoofdmassage ( 1 uur )

€ 25,95
€ 49,95
€ 19.95
€ 34,95
€ 62,95
€ 62,95
€ 79,95
€ 69,95

Heideborgh Koningsbehandeling
Een Rasulbehandeling: Lichaamspakking op een heerlijke verwarmd bad, een volledig bodyscrub.
Als afsluiter een schouderrugmassage met hotstones.. ( tijdsduur 1 ¼ uur)
€ 89.95 p.p.

Losse behandelingen à La carte
Met een knipoog naar het lichaam, de plaats waar u uw leven doorbrengt en dat u graag goed verzorgt.
O.P.I. Voetverzorging
Gebruikelijke voetverzorging verandert in luxe & weldaad
Lakken van de nagels bij een voetverzorging
Lakken van nagels

€ 42,95
€ 7,95
€ 14,95

O.P.I. SPA PRO Hand – verzorging
Elke manicure treatment begint met een nauwkeurige nail prep, dit zorgt er voor dat het draagplezier van de O.P.I. Lakken
aanzienlijk wordt verlengd
OPI ProSpa – Express Manicure, voor korte maar krachtige ProSpa beleving
- ½ uur
€ 29,95 ( incl. lakken )
OPI ProSpa – Signature Manicure, een “ can’t Live without” manicure
- ¾ uur
€ 39,95 ( incl. lakken )
OPI ProSpa – Pamper Manicure, de crème de la crème onder de manicure
– 1 uur
€ 49,95 ( incl. lakken )

Gebruik van :
Snelbruiner
Sauna en IR Cabine per uur

per 5 minuten
( privé gebruik incl. handdoeken )

€ 5,00
€ 15,00

WHY
SETTLE
FOR
LESS?

