Massages
Ontspanningsmassage (30 min.) / (60 min.)
		
U wordt met warme etherische olie gemasseerd, waardoor u tot rust komt en
uw lichaam en geest optimaal kunnen ontspannen.

€ 30,00
€ 55,00

Bamboemassage (30 min.) / (60 min.)
		
Door de warmte van de olie en de diepe werking van deze massagetechniek
kunnen spieren goed ontspannen. Deze massage stimuleert daarnaast
de bloedsomloop, waardoor u zich energieker en fitter voelt.

€ 30,00
€ 55,00

Relax on Tex massage (30 min.) / (60 min.)
		
Zeezoutscrub van de rug en een massage met warme Texelse lavendelhoning en
Texelse lavendelolie.

€ 40,00
€ 65,00

WELLNESS
BY MAIKE

Wilt u even heerlijk ontspannen
tijdens uw verblijf?

Deelbehandelingen
Wenkbrauwen epileren
Verven wenkbrauwen
Wimpers verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Wenkbrauwen epileren en verven
Bovenlip waxen
Bovenlip en kin waxen

€
€
€
€
€
€
€

12,50
6,50
10,00
16,50
16,50
9,50
15,00

Openingstijden
Voor de openingstijden kunt u terecht bij de receptie.

Informatie en reserveren
Krimweg 102, 1795 LS, De Cocksdorp Texel
Tel.: +31-(0)61 299 93 65
www.wellnessbymaike.com

Welkom bij Wellness by Maike. Wilt u even heerlijk
ontspannen tijdens uw verblijf? U kunt bij ons terecht
voor beautybehandelingen en massages. U gaat weer als
herboren de deur uit. Lees alles over de mogelijkheden en
reserveer vandaag nog.

Wellness by Maike

WELLNESS ARRANGEMENTEN

In deze salon bieden wij u het beste aan wat u huid nodig heeft. In een
ontspannen sfeer kunt u zich laten verwennen met producten van
Lakshmi. Uiteraard staan koffie, thee en water de hele dag voor u klaar.

GEZICHTSBEHANDELINGEN
Fast facial (30 min.)
• Oppervlaktereiniging
• Dieptereiniging met scrub
• Wenkbrauwen epileren
• Voedend masker
• Inmasseren van het masker
• Verzorgende dagcrème

€ 30,00

Time for you (45 min.)
• Oppervlaktereiniging
• Dieptereiniging met scrub
• Verwijderen van onzuiverheden
• Wenkbrauwen epileren en verven
• Voedend masker
• Korte gezichts- en hoofdhuidmassage
• Verzorgende dagcrème

€ 45,00

MANICURE BEHANDELING
Spa manicure & nagels (55 min.)
Handwash, lavendelscrub, nagels in model vijlen, basislak, handmassage en
nagelriemverzorging.

€ 47,50

Relax on Tex: Message en gezichtsbehandeling (60 min.) / (90 min.)
		
• Zeezoutscrub
• Rugmassage met warme etherische olie
• Verrassende lanonlinepakking van handen en voeten
• Oppervlaktereiniging van het gezicht
• Wenkbrauwen epileren
• Voedend masker
• Inmasseren van het masker
• Verzorgende dagcrème

€ 65,00
€ 85,00

Spoil yourself (75 min.)
• Warm voetenbad met etherische oliën en voetmassage
• Ayurvedisch openingsritueel
• Oppervlaktereiniging
• Dieptereiniging met scrub
• Onzuiverheden verwijderen
• Wenkbrauwen epileren en verven
• Serum
• Uitgebreide drukpuntmassage van gezicht, nek, hoofdhuid en schouders
• Voedend gezichtsmasker
• Hand- en armmassage
• Verzorgde dagcrème
• Kopje kruidenthee

€ 72,50

Day-spa ‘Deluxe’ (van 11.00 – 16.30 uur)
• Ontvangst met koffie, thee of water
• Lunch bestaande uit een verse salade
• Relax on Texel-massage, inclusief zeezoutscrub voor de rug en een heerlijke
massage met warme Texelse lavendelhoning en oliën.
• Voetbehandeling, inclusief zeezoutscrub, voetenbad met warme etherische
oliën, uitgebreide voet- en beenmassage en tenslotte een speciale Texelse
lanoline-pakking.
• Gezichts-, hals- en decolletébehandeling, bestaande uit intakegesprek,
reiniging, epileren, zoutscrub, dieptereiniging, ampul, gezichtsmasker,
halswikkel, decolletépakking en een hand- en armmassage.
• Lichaamsbehandeling, inclusief lichaamsmassage, luxe Texelse schapencrème
en oliënpakking.
• Op verzoek ronden wij de dag af met een lichte make-up.

€ 215,00

Short Day-spa (van 10.00 – 13.00 uur of 14.00 – 17.00 uur)
• Relax on Texel-massage, inclusief zeezoutscrub voor de rug en een heerlijke
massage met warme Texelse lavendelhoning en oliën.
• Voetbehandeling, inclusief zeezoutscrub, voetenbad met warme etherische
oliën, uitgebreide voet- en beenmassage en tenslotte een speciale Texelse
lanoline-pakking.
• Verkorte gezichts-, hals- en decolletébehandeling, bestaande uit
intakegesprek, reiniging, epileren, zoutscrub, dieptereiniging, ampul,
gezichtsmasker, halswikkel, decolletépakking en een hand- en armmassage.

€ 140,00

