
Clarins Expert Salon
- RESIDENCE GROOT HEIDEBORGH -

Kom ontspannen bij Clarins Expert Salon in Bilderberg Résidence Groot 
Heideborgh. Laat u helemaal in de watten leggen tijdens een van onze 

arrangementen of een losse behandeling. Ieder mens en iedere huid heeft 
een eigen behandeling nodig, daarom geven wij u graag een behandeling 

op maat.



CLARINS BASIS DAG ARRANGEMENT
Ma € 179,95 | Di-Zo € 189,95

● Een uitgebreide Clarins Expert Gezichtsbehandeling
● Een totale reinigende lichaamspeeling
● Het Aemotio Spa bad & Lichaamspakking met hoofdmassage
● Een schouder-rug massage met hotstones Of Een totale lichaamsmassage met 

hotstones ( Supplement Lichaamsmassage  € 20.00 extra )
Bij een totale lichaamsmassage heeft u keuze uit: 
Voetverzorging - Voetpeeling | voetmassage | lakken
Of manicure - Inclusief lakken

● Wassen van het haar
● De verzorging van uw make-up voor dames en een voetmassage voor de heren
● Gebruik van het zwembad,  en sauna

Inclusief: ontvangst met ‘koffie de luxe’ | onbeperkt koffie, thee en jus d’orange | 2-gangen 
lunch met glas witte wijn en smoothie | Afsluitende borrel met bittergarnituur

CLARINS MINI TREATMENT
Ma € 142,95 | Di-Zo € 152,95  | Starten is mogelijk om 9.00 uur of 13.30 uur 

● Een uitgebreide Clarins Expert gezichtsbehandeling
● Een totale reinigende lichaamspeeling
● Een schouder-rug massage met hotstones 
● Gebruik van het Aemotio bad of Paraffine handpakking
● Een make-up behandeling of voetmassage en het wassen van het haar

Inclusief: ontvangst met ‘koffie de luxe’ in ons Grand Café

Mogelijke uitbreidingen van het Clarins Basis Dag Arrangement en het Clarins Mini 
Treatment 

● Een voetverzorging € 29,95
Voetpeeling | voetmassage | lakken

● Een O.P.I manicure € 29,95 
Handpeeling | pakking | lakken

● Een gel colour lak € 19,95
Alleen te boeken bij reservering van de O.P.I manicure



VAN TOP TOT TEEN DAG ARRANGEMENT
Ma-Zo € 219,95

● Een Clarins Men gezichtsbehandeling of Clarins Expert gezichtsbehandeling voor de 
dame

● Een O.P.I. handverzorging                                                                                                    
Incl. handpeeling | massage | pakking | het lakken van de nagels

● Een O.P.I voetverzorging                                            
Incl. Voetpeeling | massage | pakking | het lakken van de nagels

● Totale reinigende lichaamspeeling
● Totale lichaamsmassage met hotstones 

Sportmassage grepen
● Gebruik van het Aemotio Spa jet bad

Rasul body lichaamspakking
● Het wassen van het haar 
● Verzorging van make-up of een oogmasker tijdens de gezichtsbehandeling
● Gebruik van het zwembad, sauna, snelbruiner 

Inclusief: ontvangst met ‘koffie de luxe’ | onbeperkt koffie, thee en jus d’orange | 2-gangen 
lunch met glas witte wijn | smoothie | Afsluitende borrel met bittergarnituur



OVERIGE BEHANDELINGEN
Uiteraard kunt u ook een reservering maken voor één of meerdere behandelingen.

GEZICHTSBEHANDELINGEN

LICHAAMSBEHANDELINGEN

● Clarins Expert  facial €  94,95
● Clarins Ultra relax Aroma facial € 104,95
● Harsen bovenlip en /of kin            €  15,95 / €  25,95
● Harsen wenkbrauwen of epileren wenkbrauwen €  15,95
● Verven wenkbrauwen en/of wimpers      €  15,95 / €  25,95
● Handpeeling &  handpakking €  22,95
● Colour time (verzorging van de make-up) €  24,95

● Lichaamspeeling inclusief een bodybutter € 32,95
● Rugbehandeling inclusief achterkant benen € 69,95   

peeling | massage |pakking
● Schouderrug massage met hotstones € 39,95
● Schouderrug massage incl. Aemotio Spabad € 69,95

Massage | Hotstones | lichaamspakking met hoofdmassage
● Lichaamsmassage met hotstones (¾ uur) € 69,95
● Lichaamspeeling en lichaamsmassage € 89,95
● Lichaamsmassage en hoofdmassage (1 uur) € 79,95

O.P.I VOETVERZORGING

● Luxe voetbehandeling € 42,95 
● Lakken van de nagels bij een voetverzorging € 7,95
● Een gel colour lak € 19,95

Alleen te boeken bij reservering van O.P.I Voetverzorging

O.P.I PRO SPA HANDVERZORGING        

● O.P.I Pro Spa - Signature Manicure (¾ uur) € 39,95  
Nagels vijlen, verzorgen, handmassage -en pakking  &  lakken

● Een gel colour lak € 19,95
Alleen te boeken bij reservering van O.P.I manicure 

● Afhalen  gel colour lak € 15,95
Mocht u gel Colour op uw nagels hebben, s.v.p. dit aangeven bij de boeking 



OPENINGSTIJDEN EN RESERVEREN
Ons wellness centre  is geopend van maandag t/m zondag van 09:00 uur tot 17:00 uur. 
Behandelingen geschieden enkel op afspraak. 

Wij vragen u tijdig te reserveren via heideborgh@bilderberg.nl, telefonisch via +31 (0)577 
46 27 00 of bij onze receptie.

Hogesteeg 50
3886 MA Garderen
0577 46 27 00

RESTAURANT EN OVERNACHTEN

In ons Grand Café en in Restaurant Het Element bent u van harte welkom. Hier drinkt 
u een lekkere kop koffie, kunt u heerlijk lunchen, gezellig borrelen of geniet u van een 
culinair diner.
Ook voor een overnachting bent u bij Résidence Groot Heideborgh aan het juiste 
adres. Hier komt u midden in de prachtige bossen van de Veluwe helemaal tot rust. 
Kom volledig ontspannen tijdens uw verblijf met ons wellness arrangement.

Note: 
Onze massages en behandelingen zijn niet geschikt bij : trombose, hoge bloeddruk en 
ontstekingen. Bent u zwanger dan overleggen wij graag met u.
Bij twijfel adviseren onze specialistes u graag. 

Massages zijn mogelijk vanaf 14 jaar. 

https://www.bilderberg.nl/garderen/residence-groot-heideborgh/restaurants/
https://www.bilderberg.nl/garderen/residence-groot-heideborgh/
https://www.bilderberg.nl/arrangementen/wellness-arrangement/?hotel=13
https://bnl.clarins.com/nl/plants-our-science-10-reasons-to-trust-clarins/histoire-clarins-dix-raisons.html

