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Ontspanningsarrangement TOP Beautydag in Brabant

Lekker even een dag relaxen en ontspannen
Op zoek naar een heerlijk ontspanningsarrangement? Zoek dan niet verder, dit is wat u nodig heeft! Van lichaamspakking tot
gezichtsbehandeling en van handpakking tot power nap. Relaxter dan dit kan haast en dat ook nog voor een fantastische prijs! Ik zeg boeken
maar en ontspan!

Ontspannen is hier de normaalste zaak!
Cosme biedt u heerlijke arrangementen zonder saunafaciliteiten.Onze enthousiaste medewerkers vertroetelen u graag in gemoedelijke
Brabantse sferen. Bewust hebben wij gekozen om u in een knusse omgeving toch een zeer compleet centrum te bieden. Voor verzorging en
ontspanning van top tot teen.
Ervaar de zorgeloze ambiance van Cosme.
Zodra u de deur binnen gaat, koestert u zich in ontspannen sfeer, waar alles erop gericht is u een heerlijke tijd te bezorgen. Dit complete
center zonder saunafaciliteiten heeft zich gespecialiseerd in de kunst van onthaasten. Zo ervaart u in de Silence Room de helende werking
van de Hot-Stones, voor zowel het lichaam als het gezicht.
Energie uit algen voor puur natuurlijke verzorging.
Vanaf de eerste aanraking bent u verkocht; niet alleen omdat u direct de werking van deze zeeproducten op de huid voelt, maar door de
samenstelling en geur van het product zelf. Laat u eens echt verrassen!

Dit arrangement is inclusief
Ontvangst met koffie, thee en lekkers
Tijdens het gehele arrangement gratis koffie/thee/water
Huidanalyse voor een dagelijks stralend uiterlijk
Remineralizzante Osaine gezichtsbehandeling (medium); reiniging, peeling, remineraliseren, massage, masker en verzorging
Thalasso Relaxing lichaamspakking (voedend en ontspannend); reiniging, remineraliseren, verzorgende pakking met Sea Cream
Rug scrub; klassieke rug-schouder-nekmassage
Volledig verzorgde lunch
Power nap op andumedic massage bed
Paraffine handpakking
Mini Make-up

Prijs: € 129 p.p.
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Uitbreidingsmogelijkheden:
Uitbreidingsmogelijkheden € 17,50 per onderdeel.
Van deelmassage naar volledige massage (naar keuze manueel of met Hot Stones).
wassen en fohnen van de haren

A.u.b. bij uw reservering aangeven wat u wenst.

Toeslagen
Indien u met een oneven aantal personen komt wordt er eenmalige toeslag (1x) berekend van: € 25.
Op zondag rekenen wij een toeslag van € 17,50 p.p. De hierbij benodigde handdoeken, badjassen en slippers (= comfortpakket) zijn bij ons
aanwezig en liggen voor u klaar. Bijkomende kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p. Uiteraard bent u vrij om uw eigen spulletjes mee te nemen.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2019.
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