
  

Marjan Martens totaalcosmetique 
 

  Arrangement Anti-aging         € 117,50  

   Van 09:30 t/m 16:30 
 
* Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. 
* Onbeperkt gebruik van de saunafaciliteiten.  
* Gebruik van badjas, handdoeken en slippers. 
* Een voortreffelijke lunch.  
* Gelaatsbehandeling van oligodermie de PH6. 
* Een klassieke of bindweefsel massage. 
   Voor rug, nek, schouders. 
* Een heerlijke scrubbehandeling met verwarmde essentiële 
   olie met zeezout voor het lichaam. 
* Gebruik van de zonnebruiner (Bruinen voor een mooie teint). 
* Afscheidscadeautje. 
 

 

 
 

Arrangement With Mint              € 75,00 

   Van 09:30 t/m 16:30 
 
* Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. 
* Onbeperkt gebruik van de saunafaciliteiten.  
* Gebruik van badjas, handdoeken en slippers. 
* Een voortreffelijke lunch.  
* Lichaamsbehandeling met een heerlijke massage van  
   essentiële  olie, gevolgd door een verfrissende With mint  
   pakking. 
* Gebruik van de zonnebruiner (Bruinen voor een mooie teint). 
* Afscheidscadeautje.  
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Marjan Martens totaalcosmetique 
 

  Arrangement Vitamin Cocktail                           € 77,50 

   Van 09:30 t/m 16:30 
 
* Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. 
* Onbeperkt gebruik van de saunafaciliteiten.  
* Gebruik van badjas,handdoeken en slippers. 
* Een voortreffelijke lunch.  
* Gelaatsbehandeling met vitamine C 
   Reiniging, peeling, drukpunt massage met essentiele olie, 
   masker. 
* Een klassieke rug massage met verwarmde essentiele olie.  
* Gebruik van de zonnebruiner (Bruinen voor een mooie teint). 
* Afscheidscadeautje. 
 
 
 

 

 

 

 

  Arrangement Thalasso                                         € 87,00 

   Van 09:30 t/m 16:30 
 
* Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. 
* Onbeperkt gebruik van de saunafaciliteiten.  
* Gebruik van badjas, handdoeken en slippers. 
* Een voortreffelijke lunch.  
* Thalasso reflexpakking, heerlijke scrub van lichaam en gelaat   
   met aansluitend een algenpakking verrijkt essentiële olie. 
   afgesloten d.m.v.  een overheerlijke bodymilk. 
* Gebruik van de zonnebruiner (Bruinen voor een mooie teint). 
* Afscheidscadeautje.  
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Marjan Martens totaalcosmetique 
 

  Arrangement Metamorphose                                   € 95,00 

   Van 09:30 t/m 16:30 
 
* Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. 
* Onbeperkt gebruik van de saunafaciliteiten.  
* Gebruik van badjas, handdoeken en slippers. 
* Een voortreffelijke lunch.  
* Gelaatsbehandeling van Thalgo, gebaseerd op het afvoeren 
    van afvalstoffen. 
* Manicure behandeling. 
* Haarstyling gevolgd door lichte make-up,  zodat u er weer  
   fantastisch  uitziet. 
* Gebruik van de zonnebruiner (Bruinen voor een mooie teint). 
* Afscheidscadeautje. 
 
 

 

  Arrangement Hydra Hydration                                  € 99,50 

   Van 09:30 t/m 16:30 
 
* Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. 
* Onbeperkt gebruik van de saunafaciliteiten.  
* Gebruik van badjas,handdoeken en slippers. 
* Een voortreffelijke lunch.  
* Een Hydra Hydration gelaatsbehandeling bestaande uit. 
   Reiniging, peeling, klassieke massage met essentiële olie,  
   masker. 
* Een manicure behandeling inclusief paraffine pakking. 
* Gebruik van de zonnebruiner (Bruinen voor een mooie teint). 
* Afscheidscadeautje. 
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Marjan Martens totaalcosmetique 
 

  Arrangement Kristal                                            € 87,50 

   Van 09:30 t/m 16:30 
 
* Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. 
* Onbeperkt gebruik van de saunafaciliteiten.  
* Gebruik van badjas, handdoeken en slippers. 
* Een voortreffelijke lunch.  
* Een klassieke of bindweefsel massage met verwarmende 
   essentiële olie. 
* Cosmetische voetbehandeling. 
   Inclusief heerlijk voetbad, voetmassage met in de olie 
   gedrenkte zoutkristallen.     
* Een manicure behandeling inclusief paraffine pakking. 
* Gebruik van de zonnebruiner (Bruinen voor een mooie teint). 
* Afscheidscadeautje. 
 

 

   

 

  Arrangement Relax                                               € 65,- 

   Van  09:30/13:30 of  13:30/16:30 
 
* Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. 
* Gebruik van de saunafaciliteiten.  
* Gebruik van badjas, handdoeken en slippers. 
* Vers fruit.  
* Klassieke massage van gelaat of rug. 
* Manicure of pedicure. 
* Gebruik van de zonnebruiner (Bruinen voor een mooie teint). 
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