H I LT O N B O D Y T R E AT M E N T S
Hilton Relaxing Massage
25 min €31,50 | 45 min €45 | 60 min €60
Hilton Hot Stone Massage
25 min €33,50 | 50 min €55
Hilton Voetmassage
20 min €22,50 | 30 min €31,50
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Thalgo Kruidenstempelmassage
50 min | €55
Tijdens een kruidenstempelmassage wordt u met verwarmde
stempels gemasseerd. Dit zorgt voor een ontspannende
werking op uw spieren en gewrichten.

Thalgo Polynesia Spa Ritueel
90 min | €90
In dit spa ritueel beginnen we met een scrub massage op basis
van zand, zout en kokosdoppen. Aansluitend gaan we verder met
een massage ritueel waarbij we gebruik maken van warme
zandstempels. Het ritueel wordt afgesloten met het inwikkelen
van het lichaam in een olie met de geur van kokos en vanille.

Thalgo Indoceane Spa Ritueel
90 min | €90
Tijdens dit spa ritueel nemen we u mee naar Indiase sferen.
We beginnen met een body scrub op basis van bruine rietsuiker,
etherische olie en zeezout. Aansluitend een ontspannende
Indiase massage waarbij voeten en hoofdhuid ook meegenomen
worden. Het ritueel wordt afgesloten met het inwikkelen van het
lichaam in een zijdezachte olie.

Behandelmenu
035 60 38 498
healthclub.soestduinen@hilton.com
Van Weerden Poelmanweg 4-6 |Soestduinen

H I LT O N FA C I A L S

H I LTO N H A N D S A N D F E E T

Thalgo Mini Facial
25 min | €31,50
Huidanalyse, reiniging en peeling. Met een extra keuze uit een
masker, gezichtsmassage of dieptereiniging van de huid.
Thalgo Basic Treatment
55 min | €55,00
Huidanalyse, reiniging, peeling, dieptereiniging, epileren van de
wenkbrauwen, gelaatsmassage en een verzorgend masker.
Thalgo Anti-aging
85 min | €75,00
In deze behandeling passen we de producten aan op uw huidtype.
De behandeling is op basis van Collageen, Hyaluronzuur of Silicium.
Elke productlijn heeft haar eigen techniek die we zullen toepassen in
de behandeling.
Thalgo Men’s Treatment
55 min | €55,00
Ontspanningsmassage voor de schouders en rug.
Een huidanalyse, reiniging, peeling, massage van het gezicht.
Inclusief oor- en hoofdhuidmassage en een verzorgend masker.
Hierbij maken we gebruik van de Thalgo men’s care lijn.
Thalgo Specials
Epileren
Verven van wimpers of wenkbrauwen
Verven van de wimpers en de wenkbrauwen
Epileren en verven van de wenkbrauwen
Harsen van de bovenlip of de kin
Harsen van de bovenlip en de kin
Visagie finishing touch

€10,00
€10,00
€15,00
€15,00
€10,00
€15,00
€19,50

O.P.I. Gelcolor Behandeling
Mooi gelakte nagels, de lak blijft 2 weken zitten.
De O.P.I Gelcolor kan op handen en voeten
aangebracht worden.
French manicure/pedicure (extra)
Verwijderen O.P.I Gelcolor
Thuis setje voor verwijderen O.P.I Gelcolor

45 min | €30

€5
€15
€7.95

O.P.I. Manicure of Voetbehandeling Mini
25 min | €25
Vijlen van de nagels, verzorging van de nagelriemen, perfect
kleurlakken van de nagels met een O.P.I kleurlak naar keuze.
O.P.I. Manicure of Voetbehandeling Midi
40 min | €35
Hand of voetscrub, nagels vijlen, verzorgen van de nagelriemen,
massage, perfect kleurlakken van de nagels met een O.P.I kleurlak
naar keuze.

O.P.I. Manicure of Voetbehandeling Maxi
55 min | €45
Hand of voetbad, scrub, nagels vijlen, verzorging van de
nagelriemen, vijlen van de voeten, masker, massage, perfect
kleurlakken van de nagels met een O.P.I kleurlak naar keuze.
Hilton Harsen
Harsen boven of onderbenen
Harsen boven en onderbenen
Harsen van bikinilijn of oksels
Harsen van de rug

€27,50
€44,50
€28,50
€28,50

